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VEILEDNING TILBYGG / PÅBYGG Blankett nr 72-0559 
 
 
Søknadsplikt 
Endring av eksisterende bygning som f. eks. tilbygg over 50 m² og påbygg (for eksempel 
oppføring av arker, ny 2.etg) er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1-
bokstav a.  Tilbygget må ikke inneholde ny boenhet. Søknaden skal dokumenteres i 
samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. SAK 10 kap. 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.    
 

Tiltak som er unntatt søknadsplikt jf. § 4-1 i 
byggesaksforskriften  
Oppføring og riving av mindre tilbygg er unntatt fra 
søknadsplikt. Den som bygger har selv ansvar for å 
sjekke at tiltaket ikke er i strid med plan- og 
bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. 
For at tilbygget skal være unntatt søknadsplikt skal 
tilbygget ikke inneholde rom til varig opphold eller 

beboelse, og verken samlet bruksareal (BYA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m2. 
Slike tilbygg må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4 meter. Eksempler på 
tilbygg som er unntatt søknadsplikt kan være veranda, balkong, åpent overbygget 
inngangsparti eller ved- og sykkelbod.  
 
Tiltak etter bestemmelsen i § 4-1 kan ikke settes i gang før det er gitt nødvendig 
tillatelse eller samtykke fra berørte myndigheter. Det må også være i tråd med 
avstandsbestemmelsene satt i vegloven.   
 
Tiltakshaver må informere kommunen om tilbyggerts plassering når ferdigstilt, slik at 
plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.  
 
Søknad om tillatelse som kan forestås av tiltakshaver jf. § 20-4 i pbl: 

- Mindre tiltak på bebygd eiendom 
- Alminnelige driftsbygninger i landbruket  
- 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 
- Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver  

V

E

S

T

B

Y

K

O

M

M

U

N

E
 



 

VEILEDNING TILBYGG / PÅBYGG Blankett nr 72-0559 
 

Ansvarlig for utarbeidelse: Betina Osmani 
Godkjent av: Bygningssjefen 

Sist revidert: 21.07.2015 

 
Generelt: 
Avstand til nabogrense 
Hvis ikke annet er bestemt i plan skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som angitt 
i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter jf.  
pbl § 29-4.  
 
Plangrunnlag 
For at tiltaket skal kunne godkjennes, skal det være i tråd med gjeldende 
reguleringsplan/ kommuneplan. Ta kontakt med Servicekontoret for å få vite mer om 
hva som er tillatt på din eiendom.   
Dersom tiltaket ikke er i tråd med planen, er det muligheter for å søke dispensasjon, se 
veileder om dispensasjon 72-0580. 
 
Eksempler på forhold som betinger dispensasjon: 
- oppføring av tilbygg/ påbygg innenfor 50-metersbeltet til sjø 
- overskridelse av maksimale byggehøyder (PBL § 29-4)  
- mindre avstand til midt regulert fylkes- og kommunalvei enn 15 meter og riksvei enn 
30 meter (veilovens § 29)  
- overskridelse av byggegrenser  
- overskridelse av grad av utnytting/utnyttelsesgrad og etasjetall eller annen bruk av 
bygningen enn forutsatt i de gjeldende reguleringsbestemmelser. 
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