
 
 

Spm fra loven Svaralt 1 Svaralt 2 Svaralt 3 Svaralt 4 

Hva er rett 

formulering? 

 

 

Prinsippet om universell 

utforming skal ivaretas i 

planleggingen og kravene 

til det enkelte byggetiltak. 

Det samme gjelder 

hensynet til barn og unges 

oppvekstvilkår og estetisk 

utforming av omgivelsene. 

Prinsippet om universell 

utforming skal ivaretas i 

planleggingen og kravene 

til det enkelte byggetiltak. 

Det samme gjelder 

hensynet til barn og unges 

oppvekstvilkår og estetisk 

utforming av 

byggverkene. 

Prinsippet om universell 

utforming skal ivaretas i 

kravene til det enkelte 

byggetiltak. Det samme gjelder 

hensynet til barn og unges 

vekstvilkår og estetisk 

utforming av omgivelsene. 

Prinsippet om universell 

utforming skal ivaretas i 

planleggingen. Det samme 

gjelder hensynet til barn 

og unges oppvekstsvilkår 

og estetisk utforming av 

omgivelsene. 

Ved dispensasjon 

fra loven og 

forskriften til loven 

skal det legges 

særlig vekt på 

dispensasjonens 

konsekvenser for  

 

… helse, miljø, sikkerhet og 

tilgjengelighet. 

helse, miljø og 

tilgjengelighet. 

helse, miljø, jordvern, barn og 

unge, sikkerhet og 

tilgjengelighet. 

helse, miljø, jordvern, 

sikkerhet og 

tilgjengelighet. 

§ 20-5.Tiltak som er 

unntatt fra 

søknadsplikt. Hva 

er korrekt tekst? 

 

 

…fasadeendring som ikke 

fører til at bygningens 

karakter endres, samt 

tilbakeføring av fasade til 

tidligere dokumentert 

utførelse 
 

fasadeendring som ikke 

fører til at bygningens 

karakter endres, samt 

tilbakeføring av fasade til 

tidligere utførelse 

fasadeendring som ikke fører 

til at bygningens karakter 

endres, samt tilbakeføring av 

fasade  

fasadeendring som ikke 

fører til at bygningens 

karakter endres, samt 

tilbakeføring av fasade til 

ny dokumentert utførelse 

Tvangsmulkt. Hva 

er rett lovtekst? 

Det kan fastsettes at 

tvangsmulkten løper inntil 

90 dager, som et 

engangsbeløp eller som en 

kombinasjon av løpende 

mulkt og engangsbeløp.  

Det kan fastsettes at 

tvangsmulkten løper så 

lenge det ulovlige forhold 

varer, som et 

engangsbeløp eller som en 

kombinasjon av løpende 

Det kan fastsettes at 

tvangsmulkten løper så lenge 

det ulovlige forhold varer, som 

et engangsbeløp eller som en 

kombinasjon av løpende mulkt 

og engangsbeløp. 

Det kan fastsettes at 

tvangsmulkten løper så 

lenge det ulovlige forhold 

varer, som et 

engangsbeløp eller som en 

kombinasjon av løpende 



 
 

 

Tvangsmulkten ilegges den 

ansvarlige for 

overtredelsen, og tilfaller 

kommunen. Når det 

ulovlige forhold er rettet, 

kan kommunen nedsette 

eller frafalle ilagt 

tvangsmulkt. 

mulkt og engangsbeløp.  

 

Tvangsmulkten ilegges 

ansvarlig søker og tilfaller 

kommunen. Når det 

ulovlige forhold er rettet, 

kan kommunen frafalle 

ilagt tvangsmulkt. 

 

Tvangsmulkten ilegges den 

ansvarlige for overtredelsen, 

og tilfaller kommunen. Når det 

ulovlige forhold er rettet, kan 

kommunen nedsette eller 

frafalle ilagt tvangsmulkt. 

 

mulkt og engangsbeløp. 

Tvangsmulkten ilegges 

den ansvarlige for 

overtredelsen, og tilfaller 

staten. Når det ulovlige 

forhold er rettet, kan 

kommunen nedsette ilagt 

tvangsmulkt. 

 

Overtredelsesgebyr Overtredelsesgebyr kan 

ilegges den som forsettlig: 

bruker eller lar bruke 

byggverk eller del av 

byggverk uten at det 

foreligger nødvendig 

tillatelse etter denne lov, 

eller bruken er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne lov, 

vedtak eller plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overtredelsesgebyr kan 

ilegges den som forsettlig 

eller uaktsomt: 

bruker eller lar bruke 

byggverk eller del av 

byggverk eller areal uten 

at det foreligger 

nødvendig tillatelse etter 

denne lov, eller bruken er i 

strid med bestemmelser 

gitt i eller i medhold av 

denne lov, vedtak eller 

plan 

 

Overtredelsesgebyr kan 

ilegges den som forsettlig eller 

uaktsomt: 

bruker eller lar bruke 

byggverk eller del av byggverk 

eller areal uten at det 

foreligger nødvendig tillatelse 

etter denne lov, eller bruken er 

i strid med bestemmelser gitt i 

eller i medhold av denne lov. 

 

 

 

 

Overtredelsesgebyr kan 

ilegges den som  

uaktsomt: 

bruker byggverk eller del 

av byggverk uten at det 

foreligger nødvendig 

tillatelse etter denne lov, 

eller bruken er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne lov, 

vedtak. 

 



 
 

Fra byggesaksforskriften SAK10 

Forskriften skal 

sikre 

 

 

 

At foretak som opptrer som 

ansvarlig søker, 

prosjekterende, utførende 

eller kontrollerende, har 

kvalifikasjoner til å ivareta 

kravet i plan- og 

bygningsloven 

At foretak som opptrer 

som ansvarlig søker, 

prosjekterende, utførende 

eller kontrollerende, har 

nok kvalifikasjoner til å 

ivareta kravet gitt i eller 

med hjemmel i plan- og 

bygningsloven 

At foretak som opptrer som 

søker, prosjekterende, 

utførende eller kontrollerende, 

har kvalifikasjoner til å ivareta 

kravet gitt i eller med hjemmel 

i plan- og bygningsloven 

At foretak som opptrer 

som ansvarlig søker, 

prosjekterende, utførende 

eller kontrollerende, har 

tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å ivareta 

kravet gitt i eller med 

hjemmel i plan- og 

bygningsloven 

§2-1 Varig og 

tidsbestemt 

bruksendring er 

søknadspliktig 

dersom 

endret bruk av byggverk 

eller del av byggverk kan 

påvirke noen hensyn som 

skal ivaretas i eller med 

hjemmel i plan- og 

bygningsloven i forhold til 

regelverket og  tilhørende 

forskrifter 

endret bruk av byggverk 

kan påvirke de hensyn 

som skal ivaretas i eller 

med hjemmel i plan- og 

bygningsloven i forhold til 

utearealer eller omgivelser 

endret bruk av byggverk eller 

del av byggverk kan påvirke 

de hensyn som skal ivaretas i 

eller med hjemmel i plan- og 

bygningsloven i forhold til 

byggverket, tilhørende 

utearealer eller omgivelser 

endret bruk av byggverk 

eller del av byggverk kan 

påvirke plan- og 

bygningsloven i forhold til 

byggverket eller 

omgivelser 

Overtredelsesgebyr Den som utfører tiltak som 

nevnt i plan- og 

bygningsloven uten at det 

foreligger nødvendige 

tillatelser, ilegges gebyr 

inntil kr 100  000 der tiltak 

ikke i det vesentlige er i 

samsvar med krav gitt i 

eller med hjemmel i plan- 

og bygningsloven. 

Den som utfører eller lar 

utføre tiltak som nevnt i 

plan- og bygningsloven 

§20-1, jf §20-2 og § 20-4 

uten at det foreligger 

nødvendige tillatelser, 

ilegges gebyr inntil kr 

25 000 der tiltak ikke i det 

vesentlige er i samsvar 

med krav gitt i eller med 

hjemmel i plan- og 

bygningsloven. 

Den som utfører tiltak som 

nevnt i plan- og bygningsloven 

uten at det foreligger 

nødvendige tillatelser, ilegges 

gebyr inntil kr 50 000 der tiltak 

ikke i det vesentlige er i 

samsvar med krav gitt i eller 

med hjemmel i plan- og 

bygningsloven. 

Den som utfører eller lar 

utføre tiltak som nevnt i 

plan- og bygningsloven 

§20-1, jf §20-2 og § 20-4 

uten at det foreligger 

nødvendige tillatelser, 

ilegges gebyr inntil kr 

50 000 der tiltak ikke i det 

vesentlige er i samsvar 

med krav gitt i eller med 

hjemmel i plan- og 

bygningsloven. 



 
 

Fra teknisk forskrift TEK 17 

Areal under 

takutstikk eller 

takoverbygg 

 

 

Areal under takutstikk pa ̊ 

inntil 1,5 m skal ikke med- 

regnes i bruksarealet for 

åpent overbygd areal.  

For bygninger med 

takutstikk mer enn 1,5 m ut 

fra fasaden skal det arealet 

som ligger mer enn 1,5 m 

innenfor takutspringet 

legges til bruksarealet når 

takutstikket ligger mindre 

enn 6,0 meter over planert 

terreng.  

Takutstikk som ligger mer 

eller lik 6,0 m over planert 

terreng skal ikke legges til 

bruksarealet for åpent 

overbygd areal,  

 

 

 

 

 

Areal under takutstikk på 

over 1,0 m skal ikke med- 

regnes i bruksarealet for 

a ̊pent overbygd areal.  

For bygninger med 

takutstikk mindre enn 1,0 

m ut fra fasaden skal det 

arealet som ligger mindre 

enn 1,0 m innenfor 

takutspringet legges til 

bruksarealet når 

takutstikket ligger mindre 

enn 5,0 meter over planert 

terreng.  

Takutstikk som ligger 

mindre eller lik 5,0 m over 

planert terreng skal ikke 

legges til bruksarealet for 

a ̊pent overbygd areal,  

 

Areal under takutstikk på 

inntil 1,0 m skal ikke med- 

regnes i bruksarealet for åpent 

overbygd areal.  

For bygninger med takutstikk 

mer enn 1,0 m ut fra fasaden 

skal det arealet som ligger mer 

enn 1,0 m innenfor 

takutspringet legges til 

bruksarealet når takutstikket 

ligger mindre enn 5,0 meter 

over planert terreng.  

Takutstikk som ligger mer 

eller lik 5,0 m over planert 

terreng skal ikke legges til 

bruksarealet for åpent 

overbygd areal,  

Areal under takutstikk på 

inntil 1,0 m skal ikke med- 

regnes i bruksarealet for 

lukket overbygd areal.  

For bygninger med 

takutstikk mer enn 1,0 m 

ut fra takrennen skal det 

arealet som ligger mer enn 

1,0 m innenfor takrennen 

legges til bruksarealet når 

takutstikket ligger mindre 

enn 3,0 meter over planert 

terreng.  

Takutstikk som ligger mer 

eller lik 3,0 m over planert 

terreng skal ikke legges til 

bruksarealet for åpent 

overbygd areal,  

 



 
 

Er et vindfang rom 

for beboelse eller 

varig opphold 

Departementet vil 

konkludere med at begrepet 

beboelse i § 4-1 første ledd 

bokstav b skal tolkes slik 

det er definert i 

veiledningen til § 4-1 første 

ledd bokstav a og § 3-1 

bokstav b. Et vindfang er 

etter dette ikke rom for 

beboelse eller rom for varig 

opphold 

Departementet vil 

konkludere med at 

begrepet beboelse i § 4-1 

første ledd bokstav b skal 

tolkes slik det er definert i 

veiledningen til § 4-1 

første ledd bokstav a og § 

3-1 bokstav b. Et vindfang 

er etter dette rom for 

beboelse eller rom for 

varig opphold 

Departementet vil konkludere 

med at begrepet beboelse i § 4-

1 første ledd bokstav b skal 

tolkes slik det er definert i 

veiledningen til § 4-1 første 

ledd bokstav a og § 3-1 

bokstav b. Et åpent vindfang 

inn mot gang er etter dette 

ikke rom for beboelse eller rom 

for varig opphold 

Departementet vil 

konkludere med at 

begrepet beboelse i § 4-1 

første ledd bokstav b skal 

tolkes slik det er definert i 

veiledningen til § 4-1 

første ledd bokstav a og § 

3-1 bokstav b. Et lukket 

vindfang er etter dette 

rom for beboelse eller  

rom for varig opphold 

Kap 5 Grad av 

utnytting 

Bruksareal 

For bygninger med 

etasjehøyde over 3m 

beregnes bruksareal som 

om det var lagt et 

horisontalplan for hver 

tredje meter 

For bygninger med 

etasjehøyde over 4m 

beregnes bruksareal som 

om det var lagt et 

horisontalplan for hver 

tredje meter 

For bygninger med 

etasjehøyde over 2,4m 

beregnes bruksareal som om 

det var lagt et horisontalplan 

for hver tredje meter 

For bygninger med 

etasjehøyde over 3,5m 

beregnes bruksareal som 

om det var lagt et 

horisontalplan for hver 

tredje meter 

Kapittel 4 

Dokumentasjon for 

forvaltning, drift og 

vedlikehold (FDV) 

Ansvarlig prosjekterende 

og ansvarlig utførende skal, 

innenfor sitt ansvarsområde 

framlegge den nødvendige 

dokumentasjonen for 

ansvarlig søker. 

Dokumentasjonen skal 

danne grunnlag for 

forvaltning, drift og 

vedlikehold av byggverket, 

tekniske installasjoner og 

anlegg.  

Ansvarlig søker skal 

framlegge den 

nødvendige 

dokumentasjonen for 

tiltakshaver/eier. 

Dokumentasjonen skal 

danne grunnlag for 

hvordan igangsetting, 

forvaltning, drift og 

vedlikehold av 

byggverket, tekniske 

installasjoner og anlegg 

skal utføres på en 

Ansvarlig prosjekterende og 

ansvarlig utførende skal, 

framlegge den nødvendige 

dokumentasjonen for ansvarlig 

søker. Dokumentasjonen skal 

danne grunnlag for hvordan 

igangsetting, forvaltning, drift 

og vedlikehold av byggverket, 

tekniske installasjoner og 

anlegg skal utføres på en 

tilfredsstillende måte. 

Ansvarlig prosjekterende 

og ansvarlig utførende 

skal, innenfor sitt 

ansvarsområde framlegge 

den nødvendige 

dokumentasjonen for 

ansvarlig søker. 

Dokumentasjonen skal 

danne grunnlag for 

hvordan igangsetting, 

forvaltning, drift og 

vedlikehold av 

byggverket, tekniske 



 
 

tilfredsstillende måte. installasjoner og anlegg 

skal utføres på en 

tilfredsstillende måte. 

 

 

 

Sikkerhet ved 

brann 

Hvilken 

risikoklasse er 

Sprengstoffindustri  

Risikoklasse 1 

 

Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 

Sikkerhet ved 

brann Hvilken 

risikoklasse er 

brannstasjon med 

døgnbemanning 

Risikoklasse 1 Risikoklasse 2 Risikoklasse 3 Risikoklasse 4 

Utgang fra 

branncelle.  Hva er 

maksimal lengde 

på fluktvei i 

risikoklasse 3 og 5 

20 meter 30 meter 40 meter 50 meter 

Energi: Hva er totalt 

netto energibehov 

kWh/m3 oppvarmet 

BRA pr år for 

kontorbygning 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 225 115 



 
 

Fra forskrift om 

dokumentasjon av 

byggevarer 

Importør og distributør skal 

sørge for at de fleste 

egenskaper til byggevarer 

er dokumentert og at 

produktdokumentasjon er 

tilgjengelig før byggevaren 

omsettes, markedsføres, 

distribueres eller brukes i et 

byggverk. 

Produsent, dennes 

representant, importør, og 

distributør skal sørge for 

at byggevarer er 

dokumentert og at riktig 

produktdokumentasjon er 

tilgjengelig før 

byggevaren brukes i et 

byggverk. 

Produsent, dennes 

representant, importør, og 

distributør skal sørge for at 

vesentlige egenskaper til 

byggevarer er dokumentert og 

at tilfredsstillende 

produktdokumentasjon er 

tilgjengelig før byggevaren 

omsettes, markedsføres, 

distribueres eller brukes i et 

byggverk. 

Produsent og importør 

skal sørge for at 

nødvendige  egenskaper 

til byggevarer er 

dokumentert og at 

nødvendig 

produktdokumentasjon er 

tilgjengelig før 

byggevaren omsettes eller 

brukes i et byggverk. 

Om godkjenning 

Ansvarlig søkers 

ansvar 

At søknad om tillatelser 

inneholder de opplysninger 

som er viktige for å vise at 

tiltaket oppfyller alle krav 

gitt i eller med hjemmel i 

plan- og bygningsloven, jf § 

5-4. herunder tiltakets 

plassering, avklaring for 

behov for dispensasjon, 

utarbeiding og oppdatering 

av gjennomføringsplan og 

tilrettelegging for kontroll 

og forslag til tiltaksklasser 

for fagområdene, jf § 9-4 om 

tiltaksklasser og § 5-3 om 

gjennomføringsplan 

At søknad om tillatelse, 

eventuelt rammetillatelse 

og igangsettingstillatelse 

inneholder alle de 

opplysninger som er 

nødvendig for å vise at 

tiltaket oppfyller alle krav 

gitt i eller med hjemmel i 

plan- og bygningsloven, jf 

§ 5-4. herunder tiltakets 

plassering, avklaring for 

behov for dispensasjon, 

utarbeiding og 

oppdatering av 

gjennomføringsplan og 

tilrettelegging for kontroll 

og forslag til tiltaksklasser 

for fagområdene, jf § 9-4 

om tiltaksklasser og § 5-3 

At søknad om tillatelse, 

eventuelt rammetillatelse og 

igangsettingstillatelse 

inneholder alle nødvendige 

opplysninger for å vise at 

tiltaket oppfyller sentrale  krav 

gitt i eller med hjemmel i plan- 

og bygningsloven, jf § 5-4. 

herunder tiltakets plassering, 

avklaring for behov for 

dispensasjon, utarbeiding og 

oppdatering av 

gjennomføringsplan og forslag 

til tiltaksklasser for 

fagområdene, jf § 9-4 om 

tiltaksklasser og § 5-3 om 

gjennomføringsplan 

At søknad om tillatelse, 

eventuelt rammetillatelse 

og igangsettingstillatelse 

inneholder  opplysninger 

som er nødvendig for å 

vise at tiltaket oppfyller 

sentrale krav gitt i eller 

med hjemmel i plan- og 

bygningsloven, jf § 5-4. 

herunder tiltakets 

plassering, behov for 

dispensasjon, utarbeiding 

av gjennomføringsplan og 

tilrettelegging for kontroll 

og forslag til tiltaksklasser 

for fagområdene, jf § 9-2 

om tiltaksklasser og § 5-1 

om gjennomføringsplan 



 
 

om gjennomføringsplan 

SAK 10 

Byggesaksforskrifte

n om uavhengig 

kontroll. Ansvarlig 

kontrollerende skal 

m.a. 

Kontrollere at det er foretatt 

tilstrekkelig prosjektering, 

jf. §14-2 første ledd og 

foreta en enkel kontroll av 

at utførelsen er gjennomført 

i samsvar med 

produksjonsunderlaget, at 

nødvendig 

produktdokumentasjon for 

byggevarer er tilgjengelig 

og at produktene er brukt i 

samsvar med 

forutsetningene 

Kontrollere at det er 

foretatt riktig 

prosjektering, jf. §14-2 

første ledd og foreta en 

tilstrekkelig kontroll av at 

utførelsen er gjennomført i 

samsvar med 

produksjonsunderlaget, at 

nødvendig 

produktdokumentasjon 

for byggevarer er 

tilgjengelig og at 

produktene er brukt i 

samsvar med 

forutsetningene 

Kontrollere at det er foretatt 

tilstrekkelig prosjektering, jf. 

§14-2 første ledd og foreta en 

enkel kontroll av at utførelsen 

er gjennomført i samsvar med 

produksjonsunderlaget, at 

tilstrekkelig  

produktdokumentasjon for 

byggevarer er benyttet og at 

produktene er brukt i samsvar 

med forutsetningene 

Kontrollere at det er 

foretatt prosjektering, jf. 

§14-2 første ledd og foreta 

en nødvendig kontroll av 

at utførelsen er 

gjennomført i samsvar 

med prosjekteringen, at 

nødvendig 

produktdokumentasjon 

for byggevarer er 

tilgjengelig og at 

produktene er brukt i 

samsvar med 

bruksanvisningene 

SAK10.  Tiltak som 

ikke krever søknad 

og tillatelse 

Tilbygg som ikke 

inneholder rom til varig 

opphold eller beboelse og 

som verken har et samlet 

bruksareal (BRA) eller 

bebygd areal (BYA) på over 

15m2. Tilbygget kan 

overstige to etasjer eller 

være i plan på det 

eksisterende byggverket. 

Tilbygg som ikke 

inneholder rom til varig 

opphold eller beboelse og 

som verken har et samlet 

bruksareal (BRA) eller 

bebygd areal (BYA) på 

over 50m2. Tilbygget må 

være understøttet. 

Tilbygget kan ikke 

overstige to etasjer eller 

plan på det eksisterende 

byggverket. 

Tilbygg som inneholder rom til 

varig opphold eller beboelse 

og som verken har et samlet 

bruksareal (BRA) eller bebygd 

areal (BYA) på over 15m2. 

Tilbygget må være 

understøttet. Tilbygget kan 

ikke overstige to etasjer eller 

plan på det eksisterende 

byggverket. 

Tilbygg som ikke 

inneholder rom til varig 

opphold eller beboelse og 

som verken har et samlet 

bruksareal (BRA) eller 

bebygd areal (BYA) på 

over 15m2. Tilbygget må 

være understøttet. 

Tilbygget kan ikke 

overstige to etasjer eller 

plan på det eksisterende 

byggverket. 

 

 


