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VEILEDNING BARNEHAGE Blankett nr 72-0574 
 
 
Søknadsplikt: 
Søknad om bruksendring til barnehage eller familiebarnehage med 6-10 barn 
(dobbel gruppe) er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1 
bokstav d.  Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og 
bygningsloven med forskrifter.  
Søknader om bruksendring til barnehage eller familiebarnehage skal sendes 
inn som søknad i ett-trinn.  Kravet til dokumentasjon skal følge forskrift om 
saksbehandling og kontroll (byggesaksforskriftens § 5-1 – 5-5). 
 

 
Unntatt søknadsplikt:  
Det gis fritak fra 
søknadsplikten ihht. plan- og 
bygningsloven ved etablering av 
familiebarnehage med 1-5 barn 
(enkel gruppe). 
Barnehagekontoret og 
kommunelegen skal godkjenne 
både etablering av barnehage 
og familiebarnehage. 

 
Generelt: 
− Ved etablering av familiebarnehager, bør barnehagekontoret kontaktes 

for generell informasjon.    
− Barnehagekontoret skal gi godkjenning etter lov om barnehage. 
− Kommunelegen skal gi godkjennelse etter krav i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler. 
− Ved etablering av familebarnehage med 6 barn eller mer må det sendes 

ordinær søknad ihht. plan- og bygningsloven til bygningsavdelingen. 
− Familiebarnehage kan bare etableres i en allerede godkjent bolig.  Boligen 

skal fortsatt brukes som bolig – dvs. huset/boligen skal ikke bare brukes 
til familiebarnehage. 
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− Eventuell bruk av kjelleretasje betinger at kjelleren kan godkjennes som 

hoveddel i bolig.  
− Godkjennelse av familiebarnehage gis for 5 år om gangen.  Ved fortsatt 

drift etter 5 år, må en søke på nytt (se under). 
 
Søknadsdokumentasjon: 
− Skjema «søknad om tillatelse til tiltak», ett-trinn eller rammetillatelse 

skal leveres.   
− Skjema «gjenpart av nabovarsel», alle naboer og gjenboere skal varsles  
− Situasjonskart hvor utearealer, arealer for levering og henting og 

parkeringløsningen skal tegnes inn. 
− Plantegninger, hvor alle rom er angitt bruk. 
− Redegjørelse for tiltakets varighet, for antall barn og bemanningen, 

lekeareal ute, parkeringsforhold  og adkomstforhold. 
− Redegjørelse for at de brannkrav som stilles til en bolig er oppfylt, 

herunder hvordan rømning skal foregå. 
− Redegjørelse/begrunnelse for eventuell dispensasjon. 
− Bygningsavdelingen sørger for å innhente uttalelse fra andre myndigheter. 
 
Ved evt. senere søknad om forlengelse av godkjent bruksendring til 
familiebarnehage kan det sendes inn en forenklet søknad vedlagt 
redegjørelse og gjenpart av nabovarsel (ny nabovarsling må foretas). 
 
Hvilke tekniske krav stilles til barnehage: 
Det tekniske krav til barnehage er som for vanlig bolig, men det må leveres 
inn en redegjørelse om at følgende brannkrav er oppfylt:      
slange og pulverapparat 
røykvarsler(e) 
rømningsforholdene 
 
 
 

 

V 
E 
S 
T 
B 
Y 

K 
O 
M 
M 
U 
N 
E 

 



 

VEILEDNING BARNEHAGE Blankett nr 72-0574 
 

Ansvarlig for utarbeidelse: Lilian Olsson 
Godkjent av: Bygningssjefen 

Sist revidert: 29.06.2010 

 
 
Inne og uteareal: 

Krav til universell utforming og forsvarlighet pbl § 29-3 

Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet 
i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 
som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med 
forskrift gitt av departementet.  

 Tiltak skal ikke medføre fare og skal oppfylle krav til forsvarlig sikkerhet 
herunder nødvendig evakuering, helse og miljø i eller i medhold av loven.  
 
Barnehagekontoret og kommunelegen skal gi godkjenninger etter h.h.v. lov om 
barnehager og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  
 
Barnehagekontoret krever at hele barnehageområdet inngjerdet. Ved 
familiebarnehage kreves det at området barna oppholder seg på ute er 
inngjedet. 
 
Utearealer: 
Lekearealer: Barnehagekontoret vurderer egnethet og forsvarlighet på 
tomta og lekemuligheter i nærheten. 
Sikkerhet: Skrenter og vann skal avskjermes. 
Gjerde: PBL § 28-4, krav om gjerde mot vei skal være oppfylt. 
Parkering: se egen forskrift for parkering for Vestby kommune 
Ved familiebarnehage kommer parkering for evt. gjenværende bolig i tillegg.   
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