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Byggesøknadfor deg som
ønsker å bygge eller rive

EEL

Du kan bruke dette skjemaet for små byggeprosjekter.Kryssavi listen under:

X

Bygge tilbygg - mindre enn 50 rn 2

Bygge fnutttuggendebygnang - mindre enn 7 m;

OES kke pabygg

og hvor ingen skal bo eller overnatte

m

Rive et tilbygg - mindre enn 5

Rive

frirtliggende bygning - mindre enn 7 m- som
ikke er godkent som bolg eller til overnatting

Annet (kun etrer avrale med kommunen)

Beskrivmed egne ord hva du skal gjøre:

byggegarasje

Fyllesut til slutt: Trengerdu dispensasjoneller andretillatelser?
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Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

A. Hvilken eiendom skal du byggeeller rive på?

?

9040 NordkjosbotnKommune Balsfjord

Gårdsnr 26

Bruk«snr136

Festenr:

Seksjonsnr

veviseren steg 1

B.Navn og kontaktinformasjontil deg som søker

?

veviseren steg 1

C. Hvilke kommunale planer gjelder for din eiendom?

?

vevseren steg 1

Du kan bestilledissefra kommunen,eller finne dem på kommunensnettside.
Flere krysskan være nødvendig:

Ix]

Kommur1epla11
Reguleringsplan

Navn/nummer på plan

Andre plan(er)

Navn/r1ummer på plan '!

L_

j

.

D. Hvor stort kan du bygge?

?

vevseren steg 2

Hva er beregningsmåtenfor gradav utnyttingfor eiendommendin?
Dette ståri planen du oppgaovenfor,og bestemmerhvordandu skal regnenedenfor (Sett kryss)

11::JBYA- Bebygd areal im?

BRA- Bruksareali m 2

T-BRA- Tillatt bruksa1·eali m2

IX]

%BRA- Bruksareali %

%TU- Tillatt utnyttetsesgrad i%

%BYA- Bebygd areal i%

Oppgi arealer og regn ut ny grad av utnytting

7

Verviseten "HVOI

stort kan du IJygge·

Bruk den beregningsmåten du krysset av for over.

·7
.!

Tillatt grad av utnytting I35%
l

Tomtens nettoareal

1500
L_

__ ,

Oppgi størrelse på det
du skal bygge/rive i
både BRAog BYA

_

Byggesøknadfor deg som skal byggeeller riveI Utgtt

av D1rekmr,1tetfor byggkvalitet versJon 1 0.4
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Byggesøknadfor deg som skal bygge eller rive.
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7

Areal av bygninger,konstruksJonerog parkering1

1129

m

i

Areal av bygninger,konstruksjoner og parkering eterpa.

1199

m2

J·

I

Huskvedlegg!
Vis hvordan grad av utnytting
etter prosjektet bleregnet ut
Ta feks en utskrift fra "Hvor
stort kan du bygge".

Gradav utnytting etter prosjekt:

E. Hva blir korteste avstand?

?

Veiviserensteg 5

ve,v,serensteg4

Bruksituasjonskartetog mål opp kortesteavstandfra bygningentil:
Nabogrense

22

m

Midten av vei

Nærmeste bygning
på naboeiendom

'4

m

Skelldu I iVl', eller ,'I r1uc 5;1
Uill13 al Ciel.Ikke vises
på situas1onska1ret7
Da kan du stryke over punktet

134,2

F. Kan byggeplanene dine være i konflikt med omgivelsene?

?

X

Nei

Bygger/river du i nærheten av en vann- og avløpsledning?

X

Nei

Ja

Bygger/river du i næ1·hetenav hoyspent kraftlinje?

x

Ner

Ja

Bygger/river du i nærheten av strandsonen etler sj/elv/vassdrag?

X, Nei

Ja

Skal du bygge/nve I et flom-, ras- eller skredutsatt område?

[XJNei

Finnes det truede eller vernede arter på eiendommen eller i nærheten?

'x Nei

I'
Ja
L_J

Finnes det kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen
eller i nærheten?

[gi

[J

Er det mindre enn 0 meter til nærmeste trikke- eller togspon?

c. Vil byggeprosjektet

Nei

Veiviserenste 3

Ja

r

L.a,____,

Ja

Huskvedlegg!
svarer du Japå noen av disse,
må du legge ved tillatelse
eller uttalelse fra eier.

} Huskvedlegg!
Svarerdu Japa noen av
disse,må du legge ved
søknad om dispensasjon,
uttalelse og/eller vedtak.

Ja

føre til en ny/endret avltjøring til eiendommen?

v

eviseren steg 3

I

pX,Nei
Ja,eiendommen får ny/endret avkJørseltil (sett kryss)

r-l
L___,Riksveieller fylkesvei

[] l<ommunal vei
17
L__J Privatvei

% Husk vedleggsom viser at du har avkjoringstitlatelsefra Statens vegvesen

9Husk vedleggsom viser at du har avk1øringst1llatelsefra kommunen
0 Husk vedleggsom viser at du har veirett gjennom tingyst erklænng

Byggesøknadfor deg som skal byggeeller rive1 utgtt av Direktoratet for byggkvali[et VersJonl0.4
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Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

v

H. Vedlegg

evseren steg 6

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden din før de har mottatt all relevant dokumentasjon

Hvilketegningerog beregningerhardu lagt ved?

X

Plantegningfør og etter

X

Snittegningfor og etter

i

Xi Fasadetegningerav alle fasaderfør og etter
, Situasjonskarthvorjeg har tegnet inn det jeg ska bygge/rive,
og relevanteavstanderfra punkt E og F

[g] BeregningsmåteForgrad av utnytting
(feks fra «Hvorstort kan du bygge»)

Hvisdu trengerdispensasjon
eller andretillatelser,leggved:

Hvisdu har nabovarslet,legg ved:

(Feks hvis du har svartja på noen av spørsmåleneunder punkt Feller Gl

X

Et eksemplarav komplett nabovarselmed alle vedlegg

x·

Søknaderom dispensasjoneller innvilget d1spensasJon
(spesifiser fettet under)

X;

Dokumentasjonpå at alle naboerer varslet

Uttatelser/vedtakfra annen myndighet

(f eks.kvitteringer)

(spesifiserI feltet under)

Eventuellemerknaderfra naboer
Dine kommentarertil naboensmerknader

Andrevedlegg

Totalt antall vedlegg

Samtykketil byggingnærmere nabogrenseenn 4 meter

13

I. Underskrift

Byggesoknad
for deg somskalbyggeeller riveI

Utgitt av Drektoratet for byggkvalitet.Version100
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