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VIKTIG IMFORMASJON OM BYGGESØKNAD  
 
1 OPPSTART, BEFARING, TEGNINGER: 
Ved oppstart av et nytt prosjekt anbefaler vi en befaring på tomten, hvor tiltakshaver og 
prosjekterende bestemmer plasseringen av bygningene sammen. Alle forhold ved 
eiendommen må avklares, som terrenginngrep, vann/avløp, vei, høyder o.l. 
 
Dette må sjekkes opp mot reguleringsbestemmelser og forskriftskrav. 
 
Det kan i noen tilfeller være lurt å ta en forhåndskonferanse med kommunen, for å avklare 
om det er spesielle forhold som må hensyntas i søknadsprosessen. Det avklares på dette 
stadiet om det evt. må søkes dispensasjon. 
 
Videre prosjekteres og tegnes bygningene ut fra ovennevnte. Plan, snitt og fasader skal 
vedlegges byggesøknaden, jfr SAK 10 kapittel 5. 
 
2 UTSTIKKING, PLASSERING, SITUASJONSKART, UTOMHUSPLAN: 
 
Ansvarsområdet oppmålingsteknisk prosjektering og plassering av tiltak må være belagt. 
Normalt er det arkitekt eller landmåler som står for dette. 
 
Før nabovarsel og byggesøknaden sendes til naboer og kommunen bør tiltaket være stikket ut 
på tomten, og korrekte koter på høydeplassering skal vedlegges nabovarsel (situasjonskart og 
terrengsnitt med eksisterende og nytt terreng).  
 
Det anbefales at tiltakshaver er med på utstikking av tiltaket, da det på dette stadiet fortsatt 
er mulig å gjøre endringer på plasseringen.  
 
3 NABOVARSEL 
Før byggesøknaden sendes kommunen skal frist for nabomerknader være utgått (14 dager). 
Hvis ikke annet er avtalt, blir nabovarsel sendt rekommandert, og kostnaden for dette 
faktureres tiltakshaver i tillegg til fastpris. Naboene har da 14 dager på seg til å komme med 
evt merknader og spørsmål, jfr SAK 10 § 5-2.  
Mrk: Ved søknad om tillatelse til utslipp gjelder egne frister. 
 
4 AKTØRLISTE: 
Aktørlisten med all kontaktinfo sendes oss, og vi lager klart forslag til alle ansvarsretter og 
samsvarserklæringer ut fra denne. 
 
5 ANSVARSERKLÆRINGER: 
Vi har lagt ved et minimum av ansvarsområder som bør være belagt i en standard byggesak. I 
noen tilfeller kan det bli bedt om ytterligere ansvarsområder, f.eks. ved utfordrende 
byggetomter. 
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6 VANN OG AVLØP: 
Det er viktig at tiltakshaver sjekker opp praksis i sin kommune for dette området. 
Vann- og avløpsbestemmelser varierer fra kommune til kommune. Hvis det er offentlig vann- 
og avløpsanlegg må det stort sett søkes om sanitærabonnement. Det må avklares hvem som 
skal gjøre dette – oftest gjøres dette av rørlegger. Dette må være i orden for at tillatelser skal 
kunne bli gitt.  
Hvis det ikke er offentlig vann og avløp, og det skal etableres privat løsning, så må det søkes 
om tillatelse til utslipp. Da gjelder egne regler, slik at dette må sjekkes opp i den enkelte 
kommune. 
Denne søknaden sendes oss, slik at vi kan sende denne inn til kommunen sammen med 
byggesøknaden. 
 
7 VEI  
Det må avklares at eiendommen har veirett og avkjøringstillatelse. I noen tilfeller må det 
prosjekteres vei og utomhusplan. 
 
8 TILLATELSE TIL TILTAK 
Når søknaden er komplett sendes søknaden til kommunen for behandling. Se kapittel 7 i SAK 
10 for info om kommunens saksbehandlingstid. Hvis alt er i orden, behandler kommunen 
saken, og gir et vedtak. 
 
Det kan være forhold i vedtaket til kommunen som må hensyntas i byggeprosessen, så det er 
derfor veldig viktig at ingen arbeider tar til på tomten før byggetillatelse foreligger. 
Tillatelsen/vedtaket fra kommunen sender vi som ansvarlige søkere rundt til aktørene så 
snart denne foreligger. 
 
Veldig viktig: Når vedtaket foreligger, så kan vedtaket påklages, jfr SAK 10 kapittel 7.   
 
9 BYGGELEDELSE 
Det er viktig at det er en «byggeleder» på plassen som tar seg av koordinering av prosjektet, 
da ansvarlig søker kun koordinerer søknads- og ansvarspapirene mellom kommune, 
tiltakshaver og aktørene i prosjektet. Vi opererer ikke som byggeledere under selve 
gjennomføringen av prosjektet. 
 
 
10 MIDLERTIDIG BRUKSTILLASTELSE / FERDIGATTEST 
 
Det kan søkes midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest når vilkår i kapittel 8 i Sak 10 er 
oppfylt. 
Det er viktig at boligen IKKE TAS I BRUK før det foreligger midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest. 
Energiberegning bør foreligge senest ved søknad om ferdigattest, slik at det blir synliggjort at 
krav i kap 14 i TEK 17 er oppnådd. Ansvarlig prosjekterende gjør som regel dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              
 

 

Kontoradresse: Fjellstølen, 2953 Beitostølen 
Post: Hansanevegen 5, 2952 BEITO 

NO 995 418 916 MVA 
E: andreas@lykkenconsult.no T: 970 75 730 W: www.lykkentakst.no 

 
3 

11 FDV 
For å få søkt om ferdigattest, så må det foreligge FDV for bygget, og tiltakshaver må erklære 
overfor ansvarlig søker at de har mottatt tilstrekkelig FDV-dokumentasjon.  
 
VIKTIG: Det er ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende som er ansvarlige for å 
fremskaffe FDV. 
 
FDV er i prinsippet dokumentasjon tiltakshaver trenger fra entreprenørene for å kunne drifte 
og forvalte bygget. Oppbyggingen av dette varierer litt fra entreprenør til entreprenør, og dere 
kan for øvrig se SAK 10 § 8-2 og kap 4 i TEK 17 for mer info om dette: 
 
Utdrag fra veiledningsteksten i §4-1 i TEK 17 sier dette om FDV til boliger: 
 
«Boligbygning 
For en boligbygning vil det vanligvis være behov for enklere FDV-dokumentasjon som 
omfatter 

• dokumentasjon av produkter og overflater som skal rengjøres og vedlikeholdes 
• betjening og servicebehov for tekniske installasjoner 
• anvisninger for bruk av boligen. 
•  

FDV-dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold, eller 
bruksanvisning for boligbygning, må omfatte: 
 

• bygningsmessige produkter 
• sanitæranlegg 
• varmeanlegg 
• ventilasjonsanlegg 
• elektriske anlegg 
• brannalarm- og slokkeanlegg. 

Tekniske fellesanlegg i boligblokker må dokumenteres særskilt.» 
 
Entreprenørene oppfordres til å benytte boligmappa.no for å laste opp FDV for 
eiendommen. På den måten vil alltid FDV følge bygget, og ikke eier. De som til enhver tid står 
som hjemmelshaver på eiendommen kan logge seg inn og se dokumentasjonen for 
eiendommen. 
 
12 UAVHENGIG KONTROLL 
Alle nye boliger har krav om uavhengig kontroll av fuktsikring våtrom og bygningstetthet jfr. 
SAK 10 § 12-5, §14-2 og §14-6. 
 
En slik kontroll omfatter kontroll av foretakene som utfører arbeid på våtrom, og foretakenes 
kvalitetssystem. Prosjekteringen av våtrommene skal kontrolleres opp mot krav, og 
produktene kontrolleres at har samsvar.  
 
I utførelsesfasen kontrolleres det at produktene benyttes riktig, og at utførelsen samsvarer 
med det som er prosjektert og krav. Etter at våtrommene er ferdig, kontrolleres foretakenes 
kvalitetssystem ved at de sender over bevis på utført kvalitetssikring. 
Bygningstetthet kontrolleres enten ved at foretakene kontrolleres at de har en 
tetthetsrapport, eller at kontrollforetaket utfører tetthetskontrollen. Kravet til tetthet hentes 
enten ut fra energiberegningen for bygget, eller så benyttes minstekravet i tiltaksmodellen 
som grunnlag for krav til resultat.  
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13 AVFALLSHÅNDTERING 
Etter bestemmelser i TEK 17 – kapittel 9, skal det foreligge avfallsplan og sluttrapport ved 
nybygg over 300 kvm BRA. Ved rivning av bygning over 100 kvm BRA skal det også foreligge 
avfallsplan og sluttrapport. Sorteringsgraden skal være 60%. 
 
Viktig: 
Noen kommuner krever kvitteringslister for levert bygningsavfall – uansett tiltak. Det er 
derfor lurt å ta vare på kvitteringene for levert avfall når man bygger nytt i dag.  


