
Melding om frittliggende 
bygning eller tilbygg som er 
unntatt søknadsplikt

MOTTATT ~1

2 9 NOV 2022
Orkland kommune

1
DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Del 1 fylles ut før du starter å bygge/rive.

Del 2 fylles ut etter at du er ferdig å bygge/rive.

Skal du både bygge 
og rive må du fylle ut 
meldingen to ganger.

Du må sende denne meldingen til 
kommunen innen 4 uker etter at 
du er ferdig å bygge/rive.
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Del 1 fylles ut før du starter å bygge/rive.

Del 2 fylles ut etter at du er ferdig å bygge/rive.

Skal du både bygge
og rive må du fylle ut
meldingen to ganger.

Du må sende denne meldingen til
kommunen innen 4 uker etter at
du er ferdig å bygge/rive.
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Del 1: Før du starter å bygge/rive

Det er ditt ansvar å finne ut om du har lov til å bygge/ 
rive uten å sende byggesoknad til kommunen. For du 
starter må du derfor sette deg inn i kommunens plan
bestemmelser. Disse kan begrense hva du kan bygge 
uten å søke. Bygger du ulovlig kan det bli dyrt og 
tidkrevende å rydde opp i ettertid.

Få hjelp til å finne ut om du kan bygge uten å søke 
i våre digitale veivisere:
> Bygg uten å søke for tilbygg
» Bygg uten å søke for frittliggende bygninger

Du kan også få hjelp i Åtte steg fra idé til ferdig søknad

A. Hva skal du bygge eller rive?

Tilbygg Frittliggende bygning

Bygge et understøttet tilbygg inntil 15 m2 

Rive et understøttet tilbygg inntil 15 m2

Hvis du skal bygge:

Hva skal rommet/rommene i tilbygget brukes til?

Kun hoveddel (f. eks. oppholdsrom, stue, sove
rom, kjøkken, entré, bad, vaskerom, badstue, 
hobbyrom, arbeidsrom, isolert vinterhage eller 
gang mellom rom som er hoveddel).

Kun tilleggsdel (f. eks. bod, oppbevaringsrom, 
uisolert vinterhage, veranda, teknisk rom og 
gang mellom rom som kun er tilleggsdel)

Både hoveddel og tilleggsdel

Bygge frittliggende bygning  mindre enn 
50 nf og hvor ingen skal bo eller overnatte.

Rive frittliggende bygning  mindre enn 
50 m2 som ikke er godkjent som bolig 
eller til overnatting

Hva slags bygning skal du bygge/rive?

Garasje eller uthus tit bolig 

Garasje eller uthus til fritidsbolig 

Fiskeri eller landsbruksbygning 

X Annen type bygning, beskriv:

5 a >2
j~a Ar <
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Del 1:Før du starter å bygge/rive

Det er ditt ansvar å finne ut om du har lov til å bygge/
rive uten å sende byggesøknad til kommunen. Før du
starter må du derfor sette deg inn i kommunens plan-
bestemmelser.Disse kan begrense hva du kan bygge
uten å søke. Bygger du ulovlig kan det bli dyrt og
tidkrevende å rydde opp i ettertid.

A.Hva skal dubygge eller rive?

Tilbygg

Bygge et understøttet tilbygg mnut15m'

Rive et understøttet tilbygg inntil 15177'

Hvisdu skal

Hva skal romrnet/rornrnene i tilbygget brukes til7

Kun hoveddel (f eks. oppholdsrom, stue, sove-
rom, kjøkken. entre, bad, vaskerom, badstue,
hobbyrom, arbeidsrom, isolert vinterhage eller
gang mellom rom som er hoveddel)

Kun tilleggsdel (f eks. bod, oppbevaringsrom,
ursolert vinterhage, veranda, teknisk rom og
gang mellom rom som kun er tilleggsdel)

Fåhjelp til å finne ut om du kan bygge uten å søke
i våre digitale veivisere:

Bygg uten å søke for tilbygg
Bygg uten åsøke for frittliggende bygninger

Du kan også få hjelp i Åtte steg fra ide til ferdig søknad

Frittliggende bygning

Bygge frittliggende bygning - mindre enn
50 m' og hvor ingen skal bo eller overnatte.

Rive frittliggende bygning - mindre enn
50 m- som ikke er godkjent som bolig
eller til overnatting

Hva slagsbygning skal d u / r i v e ?

Både hoveddel og tilleggsdel

Garasje eller uthus til bolig

Garasje eller uthus til tnncstoug

Fiskeri- eller landsbruksbygning

X Annen rype bygning, beskriv
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C. Arealet på tilbygget eller den frittliggende bygningen

Tilbygg

Antall etasjer du har bygget/revet:

Oppgi nøyaktig areal for det du har bygfet/revet:

BYA (totalt) BRA (totalt) BTA 1, etg

m2 m2

BTA 2. Gtg

m2

Frittliggende bygning

Oppgi nøyaktig areal for det du 
har bygget/revet:

BYA BRA BTA

m1 Aj m1

D. Dato for ferdigstillelse

Skjemaet skal sendes til kommunen senest 4 uker etter at du er ferdig å bygge eller rive.

Datoen du var ferdig med åbygge/rive "3 'l 2 O 2 ^

E. Hvilken eiendom har du bygget/revet på?

Adresse: £3 WJuSJ'ZJuZaa,

Postnr/sted: 3^ Us&L<d*JU<,\j <U/k Kommune: ORKUAMD

Cårdsnr: £(2,T Bruksnr: j Festenr: Seksjonsnr:
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c.Arealet på tilbygget eller den frittliggende bygningen

Tilbygg Frittliggende bygning

Antall etasjer du har bygget/rever

Oppgi nøyaktig areal for det du har / r e v e t :

BYA (totalt) BRA (totalt) BTA l erg BTA 2.erg

Oppgi nøyaktig areal for det du
har bygget/revet:
.5 D/f M ,k /C-J (t:J--3

BYA BRA BTA

m' m'

D.Dato for ferdigstillelse

Skjemaet skal sendes til kommunen senest 4 uker etter at du er ferdig å bygge eller rive.

Datoen du var ferdig med / n v e 2 0 2 ,1,

E. Hvilken eiendom har du bygget/revet på?

Postnr/sted 3 32 k \ / -€-v'k «ornrnune O RKl..,14/\lD

Gårdsnr 1 Bruksnr 1 Festenr: seksjonsnr:
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F. Navn og kontaktinformasjon

Navn:

Epost:

Telefon:

Mobil:

BoR6t Adresse (hvis du bor et annet sted enn der 
du harl^sget/revet):

SQ Ui. bo v 'Q&a) 11 oév^u^li-. c-o (jJ i u^ cj <s. j ov ci eJb i &

HoLR 3ol-o 6rtAJlde.

Jeg har lagt ved et kart over eiendommen hvor jeg har tegnet inn et omriss av det jeg har bygget/revet. På 
kartet har jeg oppgitt hvor mange meter det er fra det jeg har bygget/revet til nærmeste nabogrense og 
hvor mange meter det er tit nærmeste bygning på eiendommen.

G. Underskrift

Dato: Vjlo-ft Underskrift:
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F.Navn og kontaktinformasjon

Navn:

E-post

Telefon:

ö
G . q__,R, B o R 6 E

e3 . b o v e . å ) l,,1olVV\.a.:J_;-, c : . oV l -1 .

L[QL/9 6-"t g

Adresse (hvis du bor er annet sted enn der
du har t / r e v e t ) :

W LVLj ejO K d e _ : l .3'¾ 6

3 o l - o 6 fl1\LD E

Mobil:

x Jeg har lagt ved et kart over eiendommen hvor jeg har tegnet inn et omriss av det jeg har bygget/revet.På
kartet har jeg oppgitt hvor mange meter det er fra det jeg har bygget/revet til nærmeste nabogrense og
hvor mange meter det er til nærmeste bygning på eiendommen.

G.Underskrift

Dato underskrift:
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