
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
PLAN- OG BYGGESAKSAVDELINGEN 

 

 

ERKLÆRING 
 

AKTIVT SAMTYKKE TIL BYGGING NÆRMERE  
NABOGRENSEN ENN 4 METER 

 
(DENNE ERKLÆRING VEDLEGGES BYGGESAKEN I TILEGG TIL VANLIG NABOVARSEL) 

Jfr. plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd. 

 
 
Undertegnede – og hjemmelshaver til eiendom gnr                -     bnr              _   
 
Gir aktivt samtykke til oppføring av                                                     på naboeiendommen 
                                                                                                 Type byggetiltak 

Gnr               –   bnr                –                                                   _ 
                                                                                             kommune 

I en avstand av                fra vår felles grense. 
                                    antall meter 
 

                
            ALTERNATIV 1 
 
Jeg er inneforstått med at dette samtykke innebærer at jeg selv – og evt. Senere 
hjemmelshaver til min eiendom – ikke kan bygge nærmere vår felles grense enn det som 
følger av bestemmelser i plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd. 

       ”Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra 

nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.  

       Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd 
eller i nabogrense:  

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke ”  

Jeg er og inneforstått med at dersom jeg, eller evt. Senere hjemmelshaver ønsker å bygge 
på min tomt i mindre avstand enn nevnt ovenfor, må jeg akseptere de pålegg om 
brannteknisk sikring som blir krevd som følge av denne erklæring. Jeg må selv dekke de 
økte utgifter dette medfører for mitt eget tiltak.  
Denne erkæringen skal tinglyses på undertegnedes eiendom. 

             
            ALTERNATIV 2 
 
Vilkårene for mitt samtykke er at planlagt tiltak på naboeiendom oppføres brannteknisk på 
en slik måte at det kompenserer for mindre/manglende avstand. Det betinger at nabo bærer 
alle ekstra kostnader dette medfører. Mitt samtykke får med dette ingen senere 
konsekvenser for meg eller er til hinder for min rett til selv å oppføre tiltak på egen grunn 
etter gjeldende lov, bestemmelser og forskrifter. 
 

 
KRYSS AV DET ALTERNATIVET SOM GJELDER FOR SAMTYKKET – KUN ETT AV ALTERNATIVENE KAN BENYTTES 

 

 
_________________den __________         ___________________________ 

                 Sted                                                 Dato                                                 Signatur hjemmelshaver 
 
 

 

 

 

 


