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Flere småtiltak kan utføres uten søknad og tillatelse. 
 

Følgende generelle forbehold gjelder: 

- Tiltak som strider med plan- og bygningsloven, vedtekter, forskrift, reguleringsplan 
eller annet relevant regelverk er ikke fritatt.  

- Der annet ikke fremgår, skal tiltaket plasseres minst 4 meter fra nabogrensen og ikke i 
strid med regulert byggegrense eller byggegrense fastsatt i særlover (vei, jernbane, 
kraftlinjer mv.). 

- tiltak kan ikke plasseres over ledningsnett i grunnen uten at det foreligger tillatelse fra 
eier av disse (vann- og avløpsledninger, kraftlinjer, telelinjer, fibernett og lignende.) 

- Husk å kontrollere reguleringsplan om det er andre bestemmelser på din eiendom 
(f.eks. tillatt tomteutnyttelse). 

- Tiltaket må ikke føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene.  

Begrensninger i kommuneplanens arealdel: 

- I eksisterende og framtidig områder for bebyggelse og anlegg kan tiltak etter plan- og 
bygningslovens § 20-1 pkt. a, d, g, k, l og m ikke finne sted før området inngår i 
reguleringsplan med unntak av det som tillates etter §§ 2 og 3.  

- Det er forbud mot alle tiltak mellom 0 m og 50m fra sjøen, selv de som normalt ikke 
krever søknad, jfr. Kommuneplan Vestby Arealdel 2014-2026 bestemmelser § 11 : 
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.  

- I Landbruks-, natur- og friluftsområder:  

- På ubebygde tomter som ikke er landbrukseiendom tillates det ikke utført tiltak. 
Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av 
plan- og bygningsloven, også midlertidige 
bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder 
anleggsbrakker, campingvogner, båtopplag og 
lignende.   

- På eiendom med eksisterende 
fritidsbebyggelse tillates kun en ikke vesentlig 
utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse 
(maksimum 20 m2 og kun en gang). 
Midlertidige bygninger, konstruksjoner og 
anlegg tillates ikke.  
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Skulle man komme i skade for å bryte noen bestemmelse, kan kommunen forlange at 
tiltaket rettes eller fjernes. 

Oppføring av tiltak iht. gitt byggetillatelse eller iht. fritaket for søknadsplikt er ikke til 
hinder for at nabo kan kreve retting etter nabolovens bestemmelser 

FØLGENDE TILTAK ER FRITATT SØKNADSPLIKT PÅ EN DEL VILKÅR:  

Mindre bygninger og byggverk:  

Oppføring, endring, riving av mindre, frittliggende bygning på inntil 50 m2 bruksareal og 
bebygd areal på bebygd eiendom.  

- bygningen kan ikke brukes til varig opphold for personer 
Eksempler: bod, garasje, veksthus, hundehus, sykkelskur og lignende  

- Eiendommen må være bebygd 

- maksimal mønehøyde 4 meter, maksimal gesimshøyde 3 meter 
Høyden måles fra gjennomsnittlig planert terreng. 

- avstand til annen bygning på eiendommen minimum 1 meter 

- avstand til nabogrense minimum 1 meter og ikke i strid med regulert byggegrense 

- husk å kontrollere reguleringsplan at bygningen ikke blir i strid med er andre 
bestemmelser på din eiendom, f.eks maksimal tillatt tomteutnyttelse eller regulert 
maksimal størrelse på uthus/garasjer 

 

Mindre tiltak i/på eksisterende bygning*: 

Mindre fasadeendring og tilbakeføring av fasade til slik den opprinnelig var utført 
- tiltaket må ikke føre til at bygningens eksteriørkarakter endres 

Eksempel: Nytt kjellervindu eller skifte eksisterende vinduer eller ytterdører så lenge 
nye vinduer og dører har samme utforming og plassering i vegg som eksisterende dører 
og vinduer. 

*må ikke utføres på bygninger som er vernet etter særlov eller i reguleringsplan. Tiltak 
på slike bygg er alltid søknadspliktige 

Oppføre/flytte innvendige vegger innenfor en branncelle.  
Dette gjelder ikke for bærende vegger, og resultatet må ikke stride mot vesentlige krav 
til planløsning. 

Installere, endre eller reparere våtrom og enkle installasjoner innenfor en bruksenhet 
eller branncelle 
Eksempel: sette inn eller flytte kjøkkenventilator, installere kjølerom i bolig, fornyelse av 
sanitærinstallasjoner, utvide våtrom.  
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*fritaket gjelder ikke for tiltak i nybygg under oppføring.  

Ildsted.  
Reinstallering og reparasjon av ildsted.  

Man er selv ansvarlig for å underrette feier om installasjonen.  
* Unntaket gjelder ikke installering eller reparasjon av pipe. 

 

Mindre tiltak utendørs 
Levegg (skjermvegg) 
- Levegg med maksimal høyde 1,8 meter og maksimal lengde 5 meter kan plasseres 

inntil nabogrense.  

- Levegg med maksimal høyde 1,8 meter og lengde inntil 10 meter kan plasseres inntil 1 
meter fra nabogrense. 

- levegger kan ikke oppføres i strid med byggegrenser i arealplan eller særlov.  
(Sjekk reguleringsplan eller Veilovens bestemmelser om byggegrenser og frisikt i 
uregulerte områder) 

- frittstående eller forbundet med bygning.  

  

Flaggstang 
Anses ikke som en ”konstruksjon” etter plan- og bygningsloven. 
  
Platting/ utegulv 
- ikke mer enn 0,5 m målt over gjennomsnittlig terrengnivå. 
 
Utepeis og mindre fundamenteringsarbeider  
- minimum 4 meter fra nabogrense. 

 
Innhegning. 
- maksimum høyde 1,5 meter, med mindre annen 
høyde er fastsatt i bestemmelser til regulerings- eller 
bebyggelsesplan 
- ikke hindre frisikt ved vei 
- plasseres inntil eller i nabogrense eller 
områdegrense for regulert vei 
- ikke sperre av eller innskrenke areal som er satt av 
til vei eller fellesareal  
- sjekk ledninger og kabler i bakken - du er ansvarlig 
for skade på disse 
- husk å kontrollere reguleringsplan om det er andre 

bestemmelser på din eiendom. 
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Virksomhet-/informasjonsskilt inntil 3,0 m², og skilt, reklameinnretning og lignende 
mindre enn 3,0 m², montert flatt på vegg  

- Kravene til god estetisk utforming gjelder ihht PBL § 29-2.  

- Skiltet skal monteres flatt på vegg og ikke være lysende. 

- Fritaket gjelder kun ett skilt. 

- Fritaket gjelder ikke skilt på bygninger som er bevaringsverdige. 
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Mindre antenne for radio- og TV-signaler. Antennesystem med høyde inntil 5 meter  
- parabol; maksimum 1,2 meter diameter 
- Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2 meter. Bestemmelsen omfatter 
ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når 
flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.  
 
Forstøtningsmur (mindre støttemur).  
- hvis avstand til nabogrense er minimum 1 meter, kan det bygges 1 meter høy mur 
- hvis avstand til nabogrense er minimum 4 meter, kan det bygges 1,5 meter høy mur 
- må ikke hindre sikten i frisiktsone mot vei 
  
Fylling eller planering av terreng.  
- I spredt bebygd strøk: Maksimum 3 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå 
- I tettbygd strøk: Maksimum 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå  
- I områder for rekke- eller kjedehus: Maksimum 0,5 meter avvik fra opprinnelig 
terrengnivå  
- Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Pass på frisikt ved 
avkjørsel og veikryss 
 
Graving for kabler 
- El., tele, TV og lignende 

 - Lokal drenering og reparasjon ved rør- og ledningsbrudd  
 
Biloppstillingsplasser for eiendommens bruk 
- Dersom det ikke krever vesentlig terrenginngrep 
- Sjekk lokale reguleringsplaner. Utendørs arealbruk er ofte bindende fastsatt og må ikke 
fravikes uten tillatelse.  
 
Plassering av campingvogn og vinteropplag av båt på egen eiendom 
- Sjekk lokal reguleringsplan. F.eks. er det i kommuneplanen forbud mot dette i LNF-
områder og i strandsonen og langs vassdrag.  
 
Kommunen kan frita fra å søke for andre mindre tiltak enn de som er nevnt her, og 
sette vilkår for slikt fritak. Dette avklares med en skriftlig forespørsel til 
bygningsavdelingen. Henvendelsen må inneholde en beskrivelse av tiltaket. 
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