
SJEKKLISTE FOR 
BYGGESØKNAD MED OG UTEN ANSVARSRETT 

Blankett nr 72-1502 

 

Godkjent av: Bygningssjefen 

Sist revidert: 20.03.2015 

Ukenr:________ Saksnr:_________  Initialer:_____ Gnr/bnr:_________ 

Søkn. u/ans. 3 uker  Søkn. u/ans. 12. uker  Søkn. m/ans. 3 uker  Søkn. m/ans.  12 uker  

 Disp.   Søkn. om utslippstillatelse 6 uker 
 

Ja   nei ikke nødv Søknadsskjema Tiltak:_________________________________  
    Utfylt på alle sider 
    Undertegnet tiltakshaver og søker   
    Viser utregning av utnyttelse 
        Søknad om utslippstillatelse m/dok jf. forurensningsforskr. Kap. 12 
        Boligspesifikasjon i Matrikkel 

 
    Nabovarsel 

    Aktuelle naboer er varslet 
    Nabosamtykke etter § 29.4 
    Tinglyst erklæring om rett til tiltak på naboeiendom 
    Søknad om dispensasjon(er) avmerket  
    Ansvarlig søker er postkasse  

 
    Situasjonskart  

    Kartet og tiltaket er tydelig (målestokk, med rutenett) med tegningsnr og dato  
    Aktuelle avstander er vist og målsatt (tiltak, grense, annet bygg, vei)  
    Målene stemmer med søknadsskjema og tegninger  
    Utearealer og garasje / biloppstilling / snuplass er vist  
      VA-ledninger til offentlige ledninger skal vises 

 
    Plansjekk - gjeldende plan:________________  Område/formål___________ 
    Utnyttelse:_______________________________________________________ 

    Tiltaket ihht. Reguleringsplan / Kommuneplan med bestemmelser 
     Panteobligasjon / veirettserklæring  
     Uttalelse fra andre myndigheter foreligger (se rutine 72-2580) 
     Tiltaket omfattes av fjernvarmeforskriften med krav om tilknytning 

 
    Tegninger 

    Alle nødvendige tegninger er med, og har tegningsnr og dato  
    Tegningene er klare og lesbare, i målestokk og målsatt  
    Alle rom har angitt bruk (NB! «disponibelt» aksepteres ikke)  
    Fasade/snitt viser nytt + eksist. terreng og himmelretninger  
    Sokkelhøyde/cotehøyde er vist 
    Det går klart frem hva som er nytt og gammelt 
        VA-tegninger fra PRO sanitær (der tiltaket skal tilknyttes VA-anlegg) 

  
    Skriftlige redegjørelser i følgebrev eller vedlegg: 

     Brev med tiltakets bakgrunn, innhold og forutsetninger er med 
     Beskrivelse arkitektonisk utforming: estetisk redegjørelse er med 
     Egen søknad om dispensasjon med særlige grunner 

 
    Ansvarsrett 

    SØK/PRO/KONTROLL: søknad om ansvarsrett ligger ved 
    SØK/PRO/KONTROLL: kopi av sentral godkj. / lokal godkj. + firmaattest 
    Gjennomføringsplan er utfylt 



Tomteareal: Utnyttelsesgrad: Bygningstype: Næringsgr.: 

 

BYA bolig: BRA total: BRA u/kj: 

BRA 1.etg: 

BRA 2.etg: 

Kotehøyde: Mønehøyde: Gesimshøyde: Takvinkel: 

 

BYA garasje: BRA total: BRA u/kj: 

BRA 1.etg: 

BRA 2.etg: 

Mønehøyde: 

 

Gesimshøyde: Takvinkel: 

Bruksenheter (hoveddel + evt sek.leilighet) 

Bolignummer: BRA: 

 

Rom: WC: Bad: KJØK: 

Bolignummer: BRA: 

 

Rom: WC: Bad: KJØK: 

Vann                                      Privat  □                                             Offentlig  □ 

Avløp                                     Privat  □                                             Offentlig  □ 

 


