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Søknadsplikt  
Plassering av midlertidige tiltak som ikke søkes oppført i tilknytning til et 
spesifikt byggeprosjekt og som skal stå lengre enn 2 år er søknadspliktig 
etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1. Søknaden skal dokumenteres i 
samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. 
byggesaksforskriftens §§ 5-1 -5-5 ) og forestås av en ansvarlig søker som 
skal godkjennes av kommunen.  
 
Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 
tiltakshaver  
Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 
første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år 
jfr § 20-2 bokstav c. 
 

 
I tilfeller hvor en er usikker på om tiltak er 
søknadspliktig, meldepliktig eller unntatt, bør 
dette avklares med kommunen.  
 
 
Aktuelle bestemmelser 
- For brakker som brukes til varig opphold, 

arbeidsplasser eller innretning for mer enn 25 personer må det 
dokumenteres hvordan kravene i plan- og bygningloven om helse, miljø og 
sikkerhet er ivaretatt.  Det er særlig brann og konstruksjon som må 
dokumenteres. 
- Tiltaket skal ikke hindre allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen 
måte føre til vesentlige ulemper for omgivelsene. 
Boligbrakker og andre midlertidige tiltak kan plasseres uavhengig av formål i 
reguleringsplan eller kommuneplan uten at det må søkes dispensasjon.  Det er 
først når et tiltak er å anse som varig at en må søke dispensasjon fra 
reguleringsformål dersom tiltaket er i strid med gjeldende plan. 
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§ 4-2. Unntak for plassering av særskilt bygning, konstruksjon eller 
anlegg  
Alle midlertidige tiltak, uansett størrelse og omfang, er unntatt fra 
søknadsplikt dersom de kun skal stå inntil 2 mnd. Dette fremgår av § 20-3 
tredje ledd.  

       Følgende tiltak kan plasseres uten søknad eller tillatelse:  
a) Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til 

bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår  

b) Campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd bolig- og 
fritidseiendom  

c) Campingvogn på campingplass.  
 
Plassering av mindre, bærbare telt. NB! Haller av duk eller folie 
betraktes som bygning og kan ikke settes opp uten søknad og tillatelse. 
Det samme gjelder kiosker og gatekjøkken. 

       Plan- og bygningsloven § 30-5 gjelder tilsvarende for disse tiltakene.  
 
Spesielle tiltak: 
De nye bestemmelsene innebærer at det blir krav om nabovarsling for 
midlertidige tiltak som blir søknadspliktige. 
 
Generelt: 
- Eventuell beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller 
byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene, og planvedtak etter plan- og 
bygningsloven, herunder: arealdisponering, bruk, grunnforhold, rasfare og 
miljøforhold, tilknytning til offentlig vei og ledningsnett; hvor slik 
beskrivelse er påkrevd. 
- Meldingen skal beskrive hvordan ulemper ved støy enten kan forebygges 
eller kan begrenses. 
- Tiltaket skal ikke hindre allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen 
måte føre til vesentlige ulemper for omgivelsene. 
- Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg kan 
plasseres uavhengig av formål i reguleringsplan eller kommuneplan uten at 
det må søkes dispensasjon. Det er først når et tiltak er å anse som varig at 
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en må søke dispensasjon fra reguleringsformål dersom tiltaket er i strid med 
gjeldende plan. 
- Dersom et tiltak meldes regelmessig hvert år anses det som varig og er 
søknadspliktig etter PBL § 20-1.  
- Uttalelse, avgjørelser og vilkår fra annen myndighet når en godkjenning 
betinger disse myndigheters tillatelse.  
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