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Søknad om tilbygg definert som mindre tiltak på bebygd eiendom kan forestås av tiltakshaver selv i tråd 
med bestemmelsene i plan- og bygningslovens (pbl) § 20-2 a). Tiltaket må ikke være i strid med pbl 
m/forskrifter, annet lovverk eller gjeldende arealplaner (reguleringsplan / kommuneplan). 
 
Tilbygg definert som mindre tiltak på bebygd eiendom er: 
Ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 . 
Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller (Byggesaksforskriften § 3.1 a) 
 
Tilbygg innebærer en utvidelse av bygning som medfører en økning av dens bebygde areal og omfatter 
dermed ikke påbygg eller underbygging (av kjeller). Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig 
boenhet.  
 
Komplett søknad for tilbygg < 50 m2 (tiltak uten ansvarsrett) må inneholde følgende: 
• Søknad om tiltak uten ansvarsrett                                                                            (Byggblankett 5153) 
• Opplysninger gitt i nabovarsel (Byggblankett 5155)  
• Kvittering for nabovarsel                      (Byggblankett 5156) 
•  Situasjonsplan i målestokk 1:1000 eller 1:500 inntegnet på kart av nyere dato. Tiltaket skal være nøyaktig markert på kartet med viste avstander   

til eiendsomsgrenser og bebyggelse. For tilbygg som inneholder garasje må snuplass og adkomstvei være inntegnet. 
•  Tegninger  Fagmessig utførte plan- snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100. 
•  Andre aktuelle vedlegg - som t.eks. uttale/avgjørelse /dispensasjonsvedtak fra andre myndigheter (veimyndighet /planmyndighet osv.) 
 
 
 
Tilbygg større enn 50 m2 og påbygg må behandles etter pbl § 20-1 og komplett søknad må 
inneholde følgende: 
• Søknadsskjema  (Byggblankett 5174) 
• Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175) 
• Opplysninger gitt i nabovarsel (Byggblankett 5155) 
• Kvittering for nabovarsel                      (Byggblankett 5156)  
• Situasjonsplan/utomhusplan i målestokk 1:1000 eller 1:500 inntegnet på kart av nyere dato. Tiltaket skal 

være nøyaktig markert på kartet med viste avstander til eiendomsgrenser og bebyggelse. For tilbygg som inneholder 
garasje må snuplass og adkomstvei være inntegnet. 

 

• Tegninger  Fagmessig utførte plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100.  

• Evt. merknader fra naboer, med redegjørelse for hvordan disse evt. er innarbeidet i prosjektet.  

• Gjennomføringsplan (Byggblankett 5185)  
• Søknad om ansvarsrett, for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende der 

det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering eller utførelse 
(Byggblankett 5181) 

• Vedlegg til søknad om ansvarsrett og oppgave(r) over referanseprosjekter - der 
foretaket ikke har sentral godkjenning 

(Byggblankett 5159 
og 5160) 

• Uttalelser eller avgjørelser fra andre myndigheter   
• Evt. dispensasjonssøknad / innvilget dispensasjon.  
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Noen råd om prosjektering av tilbygg. 
 

Historie 
• Husk at ditt hus har en historie, det avspeiler den 

tidsepoke huset stammer fra, og områdets 
økonomiske og sosiale status 

 
    
 

   

 
 

 

• Strøkets historie er en kvalitet i seg selv og hensynet 
til den eldre bebyggelsens arkitektur og stil skal 
derfor respekteres når en endrer eller utvider 
byggene 

 
• Kommunen har foretatt en registrering av bygninger 

med tanke på framtidig bygningsvern. Dersom du 
har et hus som er oppført rundt århundreskiftet 
(1900 eller tidligere) og har planer om å bygge på, 
bør du undersøke med teknisk etat eller kulturetaten 
om huset ditt er registrert som mulig verneverdig. 
Dersom huset er registrert som verneverdig 
(verneklasse B) eller er oppført før 1850, skal 
kulturminnemyndighetene uttale seg til byggeplanen 
før byggesaken behandles. Det bør derfor alltid 
benyttes arkitekt / fagkyndige med gode kunnskaper 
om riktig tilpasning av tilbygg.  

 
• Til høyre er skisser av hustyper fra noen ulike 

tidsepoker 

 

 
 
 

Estetikk 
Tilbygg bør enten tilpasses slik at det oppfattes som en videreføring av det eksisterende, eller utformes 
slik at det framstår med et helt nytt arkitektonisk uttrykk.  
 
Dersom husets opprinnelige arkitektur allerede er endret, kan tilbakeføring til opprinnelig uttrykk være en 
spennende utfordring.  
 
Som hovedregel skal husets opprinnelige form komme klart fram etter tilbygging. Pynt og staffasje (falske 
sprosser, spanske buer etc.) bør unngås - det enkle er ofte det beste.  
 
Material- og fargevalg tilpasses dominerende materialer (panel, belisting, vindusform o.l) og farger på 
eksisterende bygg. 
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