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VEILEDNING FRITIDSBOLIGER Blankett nr 72-0800 
 
Søknadsplikt 
Oppføring av fritidsbolig er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1, jf. § 
30-6.  Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med 
forskrifter (jf. byggesaksforskriftens §§ 5-1 - 5-5) og forestås av en ansvarlig søker som 
skal godkjennes av kommunen. 
 
Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det 
tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.  Se også vår veileder 
om krav til dokumentasjon, håndblad 72-0590. 
 

Søknad som kan forestås av 
tiltakshaver, pbl § 20-2 
Ved oppføring av tilbygg under 50 m² 
til fritidsbolig kan tiltakshaver selv 
forestå søknaden. Se veileder 72-0547 
(søknad uten ansvarlig foretak) og 
veileder 72-0559 (tilbygg / påbygg).  
 
Unntatt søknadsplikt 
Mindre tiltak etter 

byggesaksforskriftens § 4-1 (se veileder 72-0548), er unntatt fra 
byggesaksbehandlingen. Disse kan utføres på bebygd eiendom utenfor 50 metersbeltet 
i strandsonen i områder som er avsatt som eksisterende byggeområde. 
Vedlikeholdsarbeider er også unntatt søknadsplikt, og kan gjøres uten tillatelse fra 
kommunen. 
 
Generelt 
Byggeforbud i strandsonen og langs vassdrag 
Vestby kommuneplans arealdel tillater ikke at det utføres tiltak nærmere sjøen enn 50 
meter fra strandlinjen og innenfor hensynssone naturmiljø (langs vassdrag). Forbudet 
gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige bygninger, 
konstruksjoner og anlegg, herunder flytebrygger, husbåter, bøyer, båtopplag, 
anleggsbrakker, campingvogner og lignende. Dersom det skal utføres tiltak i dette 
området, skal det søkes om dispensasjon fra § 11 i bestemmelser til Vestby 
kommuneplans arealdel. 
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Plan- og bygningsloven § 1-8 hjemler et byggeforbud i 100-metersbeltet fra sjøen. 
Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere 
sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann.  
 
Det vil si at det i området mellom 50 meter til 100 meter kan tillates mindre vesentlige 
endringer uten at det kreves dispensasjon. 
 
Oppføring av alle typer nybygg vil rammes av byggeforbudet, og tillates dermed ikke 
uten søknad om dispensasjon. Se veileder 72-0580.  
 
Kommuneplanen 
Hovedregelen i kommuneplanen er at ny eller vesentlig utvidelse av bestående 
fritidsbebyggelse ikke er tillatt. 
 
I eksisterende områder for fritidsbebyggelse kreves ikke reguleringsplan for tiltak etter 
plan- og bygningsloven § 20-1 pkt. c og e (fasadeendring og riving) og en ikke vesentlig 
utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse (maksimum 20 m2 og kun en gang). For den 
enkelte tomt er tillatt bruksareal BRA=100 m2. 
 
I forhold til kommuneplanen er det ikke angitt noen øvre grense for grad av utnytting i 
områder avsatt til fritidsbebyggelse. 
 
Tiltak i eksisterende fritidsboliger i området regulert til boligformål 
I eksisterende hytteområder som er regulert til boligformål vil oppføring av ny 
fritidsbebyggelse og tilbygg/ påbygg til fritidsbebyggelse være i strid med 
reguleringsplanen.  
I slike saker må en altså søke dispensasjon fra det regulerte formålet. 
 
Søknad om dispensasjon skal være begrunnet jf. pbl § 19-1. Se håndblad 72-0580. 
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