
 

Bygland kommune 
Drift og forvaltning 
 
 

Rettleiing for søknad om: 
 

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven § 20-1, m 
 
 

Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad 
om frådeling av tilleggsareal til eksisterande tomt. 
 
Skjema for nabovarsling, blankett 5155, 5156 og 5154 finn ein på 
http://byggeregler.dibk.no/blanketter 
Skjema for søknad om deling/justering av grunneigedom får ein ved å vende seg til 
tenestetorget i Bygland kommune. 
 
Situasjonskart finn ein på www.bygland.kommune.no under kart på nett 
Arealdelen av kommuneplanen med føresegner finn ein på 
www.bygland.kommune.no under kommuneplan. 
 
Reguleringsføresegner, situasjonskart og naboliste kan ein også få ved å vende seg til 
Tenestetorget i Bygland kommune, tlf 379 34 700 (kl 9-14). 
 
Komplett søknad sendast til Bygland kommune, 4745 Bygland eller  
på e-post til post@bygland.kommune.no 
  
Komplett søknad om løyve til frådeling av sjølvstendig tomt,  
og søknad om frådeling av tilleggsareal skal innehalde:  
 
•  Søknad om deling av grunneigedom (eige skjema) 

Alle relevante opplysninger må fyllast ut. 
Dersom skjemaet virkar komplisert så fyll ut det som passer, du kan eventuelt 
supplere med eit vedlagt skriv der du beskriver det som skal gjerast.                 
Hugs dato og at det er heimelshavar (grunneigar/selgar) som skal signere 
søknadsskjemaet! 
 

•  Nabovarsling 
Opplysningar gjeve i nabovarsel (blankett 5155) og  
Kvittering for nabovarsel (blankett 5156) sendast til kommunen,  

       
Nabovarsel (blankett 5154) sendast til alle berørte naboar og gjenbuarar som skal    

      varslast saman med kopi av situasjonskart som syner framlegg til nye grenser.  
      Nabovarsel, kan gjevast anten ved å gå rundt til naboane og få personleg    
      kvittering, eller ved å sende nabovarsel rekommandert i posten.  
      Hugs dato og signatur frå naboen eller postens kvittering/stempel.  
       
 
 



 
      Dersom nabovarsel sendast rekommandert eller dersom naboar  
      ikkje samtykker til tiltaket kan ikkje søknad om frådeling leverast til  
      kommunen før etter at naboens frist til å kome med merknader er ute, dvs.    
      min. 2 veker etter nabovarsel er motteke.  
      Meir opplysningar om nabovarsel finn ein i Plan- og bygningsloven § 21-3  
      og  Byggesaksforskriften (SAK10) § 5-2 
 
•  Evt. samtykke frå nabo  
      Dersom du ynskjer at ny grenselinje skal gå nærmare eksisterande bygg enn  
      4 meter må du innhente skriftlig samtykke frå naboen, eller søkje om dispensasjon   
      frå plan- og bygningsloven.  
 
      Unntak gjeld der eksisterande bygg er garasje, uthus og liknande med  
      areal mindre enn 50 m2.  
 
      Meir opplysningar om avstand til nabogrense finn ein i plan- og bygningsloven     
     § 29-4. Skjema for samtykke frå nabo kan du få i tenestetorget i Bygland  
     kommune. 
 

•  Evt. samtykke til frådeling nærmare enn byggegrense fastsett i  
Vegloven § 29, og gjeld målt frå senterlinje veg 
 
Kommunal veg:    15 m   

      Fylkesveg 323 og 304  30 m     
      Fylkesveg 305, 321, 322, 324  20 m 
      Riksveg:    50 m 
      Gang- og sykkelveg:  15 m  
       
      I område som er regulert med reguleringsplan/bebyggelsesplan og detaljplan   
      kan byggjegrensa mot offentleg/privat veg vere endra i høve til vegloven. 
 

Dersom ein planlegg frådeling nærmare senterlinje off. veg enn det som går fram 
av   lista ovanfor, må ein før ein sender søknad til kommunen innhente uttale frå 
Statens Vegvesen. Skjema som kan nyttast kan ein få i Tenestetorget. 

  
•  Situasjonsplan, kart i målestokk 1:500/ 1:1000, som syner: 

o eksisterande grenser 
o framlegg til nye grenser  
o avstand mellom ny grense til nærmast bygg 
o avstand ny grense til senterlinje veg 
o avstand nye grenser til vasskant/bekk/vassdrag 

 
Tilleggsopplysningar for sjølvstendig tomt:  

o Vurdering av om tomta er egna til bebyggelse, herunder sjekk ma. fare for 
snøskred, steinsprang og flaum. 

o Tomta må ha adkomst frå veg som er open for almen ferdsel. 
o Tomta må vere tilkopla vassverk, evt. ha eiga løysing for vassforsyning. 
o Tomta må vere tilkopla avlaupsanlegg, evt. ha eiga løysing for avløp. 

 



 
•  Dispensasjon, dersom søknad om frådeling er i strid med plan- og bygningsloven, 

forskrifter eller plan må det søkast om dispensasjon. Opplysningar om 
dispensasjon finn ein i plan- og bygningsloven kapittel 19, evt. sjå eige vedlegg. 

 
Før ein leverar inn delingssøknad er det viktig at ein veit kva som er gjeldande 
arealplan. Informasjon om gjeldande arealplan, kan ein få ved å ta kontakt med 
Velkomstsenteret. 

 
Dersom søknaden er i tråd med plan- og bygningsloven, forskrift og overordna 
plan, søknaden er komplett og det ikkje ligg føre merknader frå naboen, skal 
Bygland kommune handsame søknaden etter delegert mynde  
innan 3 veker etter at vi har motteke søknaden. 
 
 
Dersom søknaden ikkje er i tråd med plan- og bygningsloven, forskrift og overordna 
plan eller søknad om frådeling ikkje er komplett eller det ligg føre merknader frå 
naboen, skal Bygland kommune jfr. forvaltingsloven § 11a snarast mogleg og seinast 
innan 4 veker etter at kommunen har motteke søknaden, gi eit førebels svar. 
 
Dersom det er naudsynt med meir avklaring av saker, vil vi anbefale at du ber om ein 
førehandskonferanse. Så langt det let seg gjere skal kommunen gjennomføre 
forhåndskonferanse seinast 2 veker etter at den er bestilt. 
Forhåndskonferanse er gratis – skjema for bestilling av forhåndskonferanse får ein 
ved å ta kontakt med Tenestetorget. 
 
Ved ettersending av tilleggsopplysningar i ei sak, er det fint om du merker 
dokumenta med kommunens saksnummer. 
 
 
Hugs også at delingsøknader og tilleggsopplysningar til delingssaker vert behandla som ordinær post, 
og vil i sin heilhet vere ein del av kommunens offentlege postjournal. Ein vil difor tilrå ei formell 
framstilling. 
Ein gjer også merksam på at kart, teikningar og skjema som er teikna/utfylt med blyant ikkje kan lesast 
av scanner. Ein ber difor om at blyant ikkje nyttast på innlevering av skjema og teikningar. 













Bygland kommune 
Drift og forvaltning 

Fyllast ut og sendast Bygland kommune, 4745 Bygland,  

eller Post@Bygland.kommune.no

  

   

ERKLÆRING

Eigar av gnr��� bnr.�� samtykker i at eigar av gnr.��.. bnr��� 

i Bygland kommune kan oppføre ���������. i ein avstand av  

�����. meter frå felles grense, som vist på kart med dato/årstall������ 

Eigar av gnr��� bnr��� må syte for naudsynt brannsikring på sin eigedom. 

Stad, dato, årstall      Stad, dato, årstall 

����������..     ����������.. 

����������..     ����������.. 

Eigar av gnr�� bnr��     Eigar av gnr�� bnr�� 



Søknad om avkjørsel/byggegrense etter vegloven

Søker:

Adresse:

Telefon:

Søknad om avkjørselstillatelse/dispensasjon fra byggegrensen � riks-/fylkesveg

Søknad om ny avkjørsel/utvidet bruk/endret bruk av avkjørsel/dispensasjon fra byggegrensen  

Riksveg Fylkesveg Vegnummer ���  

  

Gnr. �����bnr. ����.�i���������.kommune.

Bakgrunn for søknaden er:

Etablering av ny bolig   Ny boenhet i eksisterende bolig  

Bruksendring                   Nytt formål  

Dispensasjon fra byggegrensen for nybygg      tilbygg      garasje  

Minste avstand til senterlinje veg �����������.

Hva er eiendommens status i gjeldende arealdel til kommuneplan? ���������

Er eiendommen/området omfattet av reguleringsplan?  ja      nei

Er i så fall søknaden i samsvar med reguleringsplanen?  ja     nei 

Er saken kommunalt behandlet?  ja (utskrift av byggesaken skal i så fall vedlegges)     nei

Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for saken (bruk eventuelt vedlegg):

Vedlegg som skal følge søknaden:

� Detaljkart i målestokk l : 1000, l : 500 eller l : 250 hvor tiltak/avkjørselsløsning er tegnet inn

� Oversiktskart i målestokk l : 5000

�������������..     �������������..

sted/dato       underskrift

Søknaden sendes: Statens vegvesen, Region sør, serviceboks 723, 4808 Arendal03
14
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