
INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015     
 

TEGNINGER – HVA KREVES?  
 

Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no  4 
 

Sjekkliste:  

Har du husket følgende? Ja Uaktuelt 
Tegninger av alle fasader   
Tegninger av alle etasjer / plan   
Snitt-tegning(er)   
Eventuelt terrengprofiltegninger, perspektivtegninger m.m.   
Tegningene er i målestokk (vanligvis 1:100 eller 1:200)   
Tegningene skal vise både eksisterende og nytt, og tydelig hva som er nytt   
Tegningene er fagmessig utført. Det vil blant annet si at de er tegnet med rette 
streker, ikke for hånd uten linjal. 

  

Plantegningene viser: Hvilken etasje det er (for eksempel kjeller, 1.etasje)   
Hvor snittet for snitt-tegning er lagt   
Alle utvendige mål    
Yttervegger med riktig tykkelse   
Planløsning, altså rominndeling, der det står hva hvert 
rom skal brukes til (for eksempel bad, soverom, stue) 

  

Plassering av dører og vinduer   
Hva som er egne bruksenheter / boenheter dersom flere   
Hele etasjen med endringene tydelig markert, dersom 
det er innvendige endringer i eksisterende bygg 

  

For tilbygg/påbygg vises hele etasjen, eksisterende og 
nytt areal  

  

Fasadetegningene viser: Hele bygget, påført riktige himmelretninger    
Ved tilbygg / påbygg: alle fasader som blir endret   
Byggets utseende og materialvalg   
Linjer for eksisterende og framtidig ferdig planert 
terreng i hele tomtens utstrekning fram til 
eiendomsgrense. Overgang til nabotomt/vei vises. 

  

Snitt-tegning viser: 
 
Eksempel på hvordan måle 
møne- og gesimshøyde: 

Mål for innvendige høyder; fri høyde i hver etasje    
Mål for utvendige høyder; møne- og gesimshøyde    
Yttervegger og tak med riktig tykkelse   
Takvinkel med grad oppgitt   
Terrenglinjer som beskrevet for fasadetegningene   
Kotehøyde for gjennomsnitt ferdig planert terreng   
Sokkelhøyde / høyde overkant ferdig golv eller 
lignende angitt i meter over havet (meter over havet) 

  

Alle tegninger har et 
tittelfelt med følgende 
informasjon: 

Gårdsnummer og bruksnummer, eventuelt 
festenummer eller seksjonsnummer 

  

Vei-/gateadresse til eiendommen    
Tiltakshavers / ansvarlig søkers navn   
Hva som skal bygges / gjøres (for eksempel enebolig, 
garasje, tilbygg, bruksendring, støttemur) 

  

Type tegning (for eksempel fasade, plan, snitt-tegning)   
Tegningsnummer   
Tegningens målestokk   
Tegningens dato   
Dato for når tegningen eventuelt er revidert   
Vedleggs nummer (det samme som i søknaden)   

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-4#%C2%A723-2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_4-4#%C2%A723-4
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Eksempler på tegninger (NB! De er ikke i målestokk): 
 
Plantegninger: (På disse tegningene kan du i tillegg gjerne vise faste innredninger.)  

 Fasadetegninger: 

Snitt-tegning:         Terrengprofil: 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 


	Tegningene skal generelt utformes slik:



