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Informasjon til tiltakshaver og søker – Dispensasjon 

Søknad om dispensasjon 
For tiltak på følgende eiendom: 

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: 

Adresse: 

Søknaden innsendes av : 

Tiltakshavers navn: 

Tiltakshavers adresse: 

Kontaktperson: 

Telefon dagtid: 

Epost-adresse: 

Jeg / vi søker dispensasjon fra (sett kryss for det riktige. Kan være flere valg) : 

Kommuneplanens arealdel 

Kommunedelplan for:   

Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan) Planens 

navn: 

Plan- og bygningsloven (pbl) 

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Annet, beskriv: 

Jeg / vi søker om dispensasjon fra følgende bestemmelser i tilknytning til ovennevnte: 

For å kunne bygge / gjøre: (beskriv hva du skal bygge / gjøre, som for eksempel bygge garasje, bruksendre del 
av eksisterende bygg fra bolig til næring, midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig, osv.) 

Midlertidig bruksendring fra fritidsbolig til bolig i periode for 5 år.

http://www.kommunalteknikk.no/
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Jeg / vi søker om: (sett kryss for det riktige) 

Dispensasjon etter pbl § 19-1 (permanent) 

Dispensasjon etter pbl § 19-3 (midlertidig) fram til følgende dato:  

Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: (bruk gjerne eget ark i tillegg om du trenger mer plass) 

Signatur(er): 

Dato og underskrift tiltakshaver Dato og underskrift eventuell ansvarlig søker 

Vedlegg: 

Beskrivelse av vedlegg Vedlagt Ikke 
Relevant 

Kvittering for nabovarsel (skal alltid være med) 

Tegninger 

Situasjonsplan 

Eventuelle uttalelser / vedtak fra andre myndigheter (se SAK10 §6-2) 

Andre vedlegg: 

http://www.kommunalteknikk.no/
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