PLAN OG TEKNISKE TJENESTER

FAGGRUPPE PLAN‐ OG BYGGESAK

I følge Plan og bygningslovens § 29-4, (Byggverkets plassering, høyde og avstand fra
nabogrense) 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 når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke

NABOSAMTYKKE / NABOERKLÆRING
Dispensasjon om oppføring av tiltak innenfor avstandsgrenser til naboeiendom.
For redusert avstand til nabogrense i samsvar med plan- og bygningslovens § 29-4, andre ledd.
Eier av eiendommen

BNR.:

GNR.:

Navn:
Adresse:
Navn:
Adresse:

Erklærer med dette at det på
naboeiendommen:
Navn:

GNR.:

BNR.:

FNR.:

Adresse:
Navn:
Adresse:

inntil

Kan føres opp:

meter

Fra eiendomsgrense, jfr. plan- og bygningsloven § 29, andre ledd.
Inn over, på min eiendom, jfr. plan- og bygningsloven § 29, andre ledd.
Tiltaket er vist på vedlagt situasjonsplan av (dato):

Skjema fortsetter på neste side…

PLAN OG TEKNISKE TJENESTER

FAGGRUPPE PLAN‐ OG BYGGESAK

Sett kryss for aktuelle alternativ:
Alternativ 1
Jeg er kjent med at jeg fraskriver meg retten til å føre opp tiltak på min eiendom nærmere det
ovennevnte tiltak enn det som er fastsatt i loven, om avstand mellom tiltak.
Jeg gir med dette erklæring om at ovennevnte eiendom får adgang til å plassere tiltaket
meter, fra grenselinjen mot min eiendom jfr. plan- og bygningslovens § 29-4, andre
ledd.

Alternativ 2
Vilkåret for mitt samtykke er at tiltaket på naboeiendommen blir utført brannteknisk på en slik
måte at det ikke får konsekvenser for min rett til å føre opp tiltak på min eiendom etter
gjeldende plan- og bygningslov med forskrifter.
Jeg gir med dette erklæring om at ovennevnte eiendom får adgang til å plassere tiltaket
meter, fra grenselinjen mot min eiendom jfr. plan- og bygningslovens § 29-4, andre
ledd.

Underskrift av eier(e) til:
GNR.:

BNR.:
Dato:

Sted:
Signatur:
(må signeres for hånd)

(må signeres for hånd)

Underskrift av eier(e) til:
GNR.:

BNR.:

FNR:

Dato:

Sted:
Signatur:
(må signeres for hånd)

(må signeres for hånd)

Samtykke / erklæring sendes:
Lenvik kommune, Plan og tekniske tjenester, Postboks 602, 9306 Finnsnes
Skjema sist revidert: 29.10-2018.

