
Ansvarlig for utarbeidelse: Betina Osmani 
Godkjent av: Bygningssjefen 

Sist revidert: 22.07.2015 

Veileder - Terrasse, veranda, balkong Blankett nr 72-0560 
 
Søknadsplikt 
Oppføring av større terrasser og veranda og over > 50 m2 er søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven PBL § 20-1 bokstav a. Alle balkonger er søknadspliktige. Søknaden skal da 
dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter 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. 

 
 
Unntatt søknadsplikt pbl § 20-5  
Den som bygger har selv ansvar for å sjekke at 
tiltaket ikke er i strid med plan- og 
bygningsloven, gjeldende planer eller annet 
regelverk, blant annet at utnyttelsesgraden på 
eiendommen ikke overskrides.  
Forutsetningene for kunne bygge uten 
søknader:  

 Terrasse/platting med høyde inntil 0,5 meter  
over bakkenivå kan plasseres nærmere 
nabogrensa enn 4 meter. Det er ingen 
begrensninger for hvor stor grunnflaten kan 
være.  

 Terrasse/platting med høyde over 0,5 meter 
som er understøttet kan maksimalt ha samlet bruksareal (BYA) eller bebygd areal (BYA) 
på 15 m2. Terrassen/plattingen skal ha en avstand til nabogrensen på minimum 4 meter, 
og minimum 1 meter til annen bygning på egen eiendom.  
- Balkong er ikke unntatt søknadsplikt.  

 
 
Søknad om tillatelse uten krav til ansvarlig foretak pbl § 20-4: 
Hvis tiltaket ikke overskrider 50m² bebygd areal og bruttoareal, så kan tiltakshaver selv 
forestå søknaden. Er verandaen/balkongen/terrassen frittliggende kan bebygd areal og 
bruttoareal ikke overskride 70 m2. Se også vår veileder om krav til dokumentasjon, håndblad 
72-0547. 
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Veileder - Terrasse, veranda, balkong Blankett nr 72-0560 
 
Eksempler kan være: 

 Innebygd/overbygd veranda eller terrasse/platting høyere enn 0,5 meter over terreng. 

 Takoverbygg på en åpen terrasse. 

 Understøttet balkong i normale høyder fra terreng.  

 Ikke innenfor 50m fra sjø (byggeforbud, jfr. kommuneplanens §11). Det er også strenge 
krav til utforming og størrelse innenfor 100m fra sjø. 

 At tiltaket ellers er i tråd med reguleringsplan og kommuneplan (gjeldende plan fåes ved 
henvendelse i servicekontoret), f.eks. tomteutnyttelse. 

 
Ordinært vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er unntatt søknadsplikt.  
 
Generelt 
 
BYA/BRA. 
Alle reguleringsplaner har en maksimal tomteutnyttelse for eiendommer, disse beregnes 
enten som bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA), se reguleringsplan for aktuelt område 
for hva som gjelder på din eiendom. Følgende del av terrasse/veranda/balkong taes med i 
utregning av tomteutnyttelse: 
BRA: Overdekte terrasser og balkonger medregnes (areal under takutspring på inntil 1m skal 
ikke medregnes). Dersom terrassen ikke har overdekning medregnes den ikke. 
BYA: Den del av terrassen/plattingen som er over 0,5m over terreng medregnes. Platting på 
bakken medregnes altså ikke. Balkong medregnes i BYA dersom den er understøttet med 
høyde mindre enn 3m. 
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Veileder - Terrasse, veranda, balkong Blankett nr 72-0560 
 
Avstand - pbl § 29-4: 
Byggverk må være 4 meter fra nabogrense og innenfor byggegrense mot vei i 
reguleringsplan. Det kan tillates nærmere enn 4m fra nabogrense dersom det innhentes 
samtykke for plasseringen fra nabo. For regulert eiendom skal du uansett holde deg innenfor 
eventuelle byggelinjer. Det er totalt byggeforbud i 50-metersbelte fra sjø. 
 
 
Definisjoner 
Terrasse: Planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra terreng,  

ikke overbygd.  
Veranda: Åpen eller overbygd/innebygd oppholdsplass som tilbygg til hus. 
Balkong: Oppholdsplass på husfasade, utkraget, opphengt eller  
                    understøttet. 
Altan:   Ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning/tilbygg. 
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