
 

 

Situasjonskartpakke 

Situasjonskartpakken er gyldig i to år og inneholder:  

• Situasjonskart  

Kart som viser nåværende bebyggelse på eiendommen.  

• Vann- og avløpskart   

Kart som viser opplysninger om vann- og avløpsledninger på eiendommen. Byggetiltak kan 

ikke oppføres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger enn 4 meter. Hvis du har 

spørsmål, kan du ta kontakt med vann- og avløpsavdelingen. Merk at kommunen ikke har 

fullstendig oversikt over private ledninger.  

• Planopplysninger for området  

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen gir rammer for 

bruk av arealene i kommunen og gjelder for alle eiendommer i kommunen. Enkelte 

områder kan i tillegg være regulert med egne bestemmelser.  

Vedlagt følger utsnitt fra kommuneplanens kart og bestemmelsene finner du på 

kommunens hjemmeside. Hvis eiendommen inngår i en reguleringsplan, vil utsnitt av 

plankart og bestemmelser også være vedlagt. 

Reguleringsplaner gjelder foran kommuneplanen og loven. Det finnes unntak der 

kommuneplanens bestemmelser går foran eldre reguleringsplaner, se kapittel 6 i 

kommuneplanen. Der reguleringsplanen ikke angir særlige krav, utfyller kommuneplanen 

og plan- og bygningsloven med sine bestemmelser. For eksempel: Nevnes ikke 

garasjestørrelse i reguleringsplanen, er det kommuneplanens bestemmelse om maks 

størrelse på 70 m² som gjelder. I tillegg til bestemmelsene i kommuneplan/reguleringsplan 

gjelder også reglene i plan- og bygningsloven fullt ut. 

• Naboliste  

Nabolisten gir en oversikt over tilgrensende naboer og gjenboere. Dersom du har bestilt 

naboliste fra kommunen og ønsker å bruke denne i en ny søknad senere, må du huske å 

sjekke at listen er oppdatert med rette eiere. Dersom ny naboliste er nødvendig, kan du ta 

kontakt med kommunens servicesenter.  

Fra 2021 kan du velge om du vil ha nabolisten som del av situasjonskartpakken, eller om du 

vil varsle digitalt. Dersom du velger å sende nabovarsel digitalt, er du selv ansvarlig for å 

lage nabolisten.  

Digitale tjenester for privatpersoner og profesjonelle søkere finner du på direktoratet for 

byggkvalitet sin hjemmeside, https://dibk.no/tjenestene. 

https://ovre-eiker.kommune.no/Documents/Bygg_og_eiendom/Kommuneplan%202015-2027.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygningsloven
https://dibk.no/tjenestene


 
 
 
 

Dette må byggesøknaden inneholde: 

• Søknadsskjema  

Det er to ulike søknadsskjemaer som kan sendes inn. For søknad om tillatelse til tiltak 

(blankett 5174) kreves det at et ansvarlig foretak sender inn søknaden for deg, med mindre 

du søker om ansvarsrett som selvbygger (blankett 5184). Typiske tiltak som krever slik 

søknad er enebolig, tilbygg over 50 m² og påbygg. For søknad om tiltak uten ansvarsrett 

(blankett 5153) kan du søke selv. Typiske tiltak for denne søknadstypen er mindre tilbygg 

og terrasse under 50 m², garasje opp til 70 m², samt bruksendring fra bod til soverom. 

Søknadsskjemaer kan skrives ut fra direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside, 

https://dibk.no/soknad-og-skjema/soknadsskjemaer-for-byggesak/. Skjemaene kan også 

hentes i kommunens servicesenter.  

• Situasjonsplan 

Det skal sendes inn situasjonskart der tiltaket er tegnet inn i målestokk med ønsket 

plassering. I tillegg skal tiltaket målsettes og avstander til nærmeste bygning, nabogrense, 

midten av offentlig vei og eventuelt nærliggende vassdrag (bekk, elv eller vann) påføres. 

Ved søknad om riving skal det settes et kryss over bygningen som skal rives.  

• Tegninger  

Det skal sendes inn fasade-, snitt- og plantegninger med informasjonsfelt som viser 

målestokk, dato og tegningsnummer. Fasadetegninger må merkes med himmelretning. 

Ved terrengendringer skal det angis eksisterende og nye terrenglinjer på 

fasadetegningene. Ved tilbygg, påbygg og fasadeendring må det tydelig markeres hva som 

er nytt og hva som er eksisterende bebyggelse. På plantegninger skal det oppgis bruksareal 

pr. etasje, og alle rom skal ha påført romfunksjon (stue, soverom osv.). 

• Nabovarsel  

Det skal sendes inn gjenpart av nabovarsel, samt eventuelle merknader du har mottatt, og 

kommentarer til disse. 

• Vann- og avløpskart 

Det skal sendes inn vann- og avløpskart der tiltaket er tegnet inn for å vise plassering i 

forhold til kjente ledninger. Ved søknad om nye vann- og avløpsledninger skal ny 

ledningstrasé tegnes inn. I tillegg skal plassering av stoppekran, stakepunkt og lignende 

påføres.   

• Vurdering av grunnforhold, kvikkleire 

Vurdering av tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- 

eller miljøforhold, jf. plan- og bygningsloven § 28-1 første ledd,  er ikke nødvendig i 

områder som inngår i reguleringsplaner fra 2018 eller nyere, da dette er vurdert i 

planprosessen. Tilstrekkelig sikkerhet kan også være vurdert i enkelte reguleringsplaner 

vedtatt før 2018.  

https://dibk.no/soknad-og-skjema/soknadsskjemaer-for-byggesak/
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§28-1


 
 
 
 

For avklaring om det er foretatt vurdering av tilstrekkelig sikkerhet i planprosessen kan 

kommunens planavdeling kontaktes før innsendelse av søknad. Ellers gjelder det som står 

nedenfor. 

Tiltak uten ansvarsrett:  

Der tiltaket ligger under nivå for marin grense (lavere enn 170 meter over havet), må 

det innsendes en bekreftelse på at byggegrunn er tilstrekkelig sikker, jf. TEK17 § 7-3, jf. 

NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Prosedyre for utredning av 

områdeskredfare finner du på side 19 i veilederen. I tillegg til bekreftelsen må 

konklusjonen på utredningen etter veilederen vedlegges.  

Tiltak med ansvarsrett: 

Ansvarsrett for geoteknikk må foreligge i tiltak som oppføring av ny bolig eller 

lignende. Ved mindre tiltak er det nok med en bekreftelse på at det er foretatt 

vurdering av grunnforhold i tråd med NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot 

kvikkleireskred. 

Noen ganger kan det være behov for ytterligere dokumentasjon  

I enkelte tilfeller trenger byggesaksavdelingen ytterligere dokumentasjon for å kunne 

behandle søknaden. Det kan for eksempel være avstandserklæring fra nabo eller samtykke fra 

annen myndighet.   

Ønsker du mer informasjon? 

Du finner mer informasjon på kommunens hjemmesider under “byggesak” og på Direktoratet 

for byggkvalitets hjemmesider. For ytterligere veiledning kan du kontakte 

byggesaksavdelingen på post@oeiker.no eller på 32 25 10 00 mandag og onsdag kl. 12-14.  

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840/KAPITTEL_7#%C2%A77-3
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/byggesak/Sider/side.aspx
https://dibk.no/
https://dibk.no/
mailto:post@oeiker.no


 
 
 
 

 

 

  



 
 
 
 

Før du sender inn søknaden må du sjekke at du har husket å gjøre dette: 

Søknadsskjema 

□ Fylt ut og signert søknadsskjemaet  

 

Situasjonskart 

□ Tegnet inn planlagt tiltak og satt på avstander til nærmeste bygning, nabogrense, 

midten av offentlig vei og eventuelt nærliggende vassdrag (bekk, elv eller vann) 

□ Vist utforming av avkjørsel fra offentlig vei dersom det skal opparbeides ny eller at 

eksisterende skal endres 

 

Tegninger 

□ Laget målsatte fasade-, snitt- og plantegninger i målestokk 

□ Markert tydelig eksisterende og ny del av bygningen ved tilbygg/påbygg 

□ Tegnet på eksisterende og nytt terreng til og med 2 meter inn på naboeiendom dersom 

terrenget skal endres 

□ Oppgitt høydeplassering for topp ringmur/plate på mark 

 

Arealopplysninger 

□ Gitt opplysninger om bebygd areal (BYA) – eksisterende og nytt 

□ Gitt opplysninger om bruksareal (BRA) – eksisterende og nytt 

□ Regnet ut utnyttelsesgraden for eiendommen 

□ Vist tilstrekkelig uteoppholdsareal 

 

Nabovarsel 

□ Varslet alle berørte naboer og gjenboere 

□ Kommentert eventuelle nabomerknader  

 

Vann- og avløpskart 

□ Tegnet inn planlagt tiltak slik det er gjort på situasjonskartet 

□ Tegnet inn vann- og avløpsledninger dersom det skal legges nytt 

 

Grunnforhold 

□ Foretatt vurdering etter NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

 

  

 

 

 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf

