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§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Oppføring. endring, {eming, riving og opparbeidelse av tiltak som nevnt nedenfor under bokstav a til d og

som er i samsvar med plan- og bygningsloven § l-6andre ledd, er unntatt fia kravet om

byggesaksbehandling. Tiltakshaver har ansvar for at tiltaket utf-øres i samsvar med plan- og bygningslovens

bestemmelser med tilhørende forskrifter. kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. l'iltaket
må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

a. Frittliggende b.vgning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet

bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m' . Mønehøyde skal ikke være over 4.0 m og

gesimshøyde ikke over 3.0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert tenrengs gf ennomsnittsnivå rundt

bygningen. Bygningen kan oppføres i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller. Tiltaket kan plasseres

inntil 1.0 m lia nabogrense og annen bygning på eiendommen. Bygningen må ikke plasseres over ledninger i

grunnen.

b. Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse. og hvor verken samlet

bruksareal (BR{) elLer bebrgd areal rB\'.\ier o\er l5 m: .

c. Følgende mindre tiltak i eksisterende byggverk:

l. ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde

2. reparasjon av bygningstekniske installasjoner

3. installering. endring og reparasjon av våtrom i eksisterende byggverk innenfbr en bruksenhet eller

branncelle

4. installering og endring av enkle installas.loner i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller

branncel le

5. installering. endring og reparasjon av ildsted i eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller

branncelle.

d. Følgende mindre tiltak utendørs:

l. levegg (sk-iermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være tiittstående eller

fbrbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m

2. levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være fiittstående eller

forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense

3. innhegning mot ve_s med inntil 1.5 m høyde. lnnhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg

4. skilt- og reklameinnretning inntil 3,0 m' som monteres flatt på vegg. Unntaket otnfatter ikke montering av

t'lere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade
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