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Foretak

Underskrifter
Ansvarlig søker for tiltaket  (for tiltak etter pbl § 20-1)

UnderskriftDato

Gjentas med blokkbokstaver

Navn
Tiltakshaver  (bare for tiltak uten ansvarlig søker etter pbl § 20-2)

UnderskriftDato

Gjentas med blokkbokstaver

Kontaktperson

E-post

Telefon Mobiltelefon Kontaktperson

E-post

Telefon Mobiltelefon

Beskrivelse av endring(er)

Endringer av ansvarsretter (ny ansvarsrett, skifte av ansvarsrett, avsluttet ansvarsrett)
Endring av ansvarlig søker, endring av tiltakshaver
Endring av tiltak (dispensasjoner, areal, plassering, formål, bruk, pbl §§ 20-1, 20-2)

Vedlegg 

Nye vedlegg og tidligere vedlegg som endres Gruppe

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon, byggblankett 5175

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap 19)

Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)

Situasjonsplan, avkjøringsplan

Tegninger

Redegjørelser/kart

Søknader om ansvarsrett

Gjennomføringsplan

Boligspesifikasjon i matrikkelen

Uttalelser fra annen offentlig myndighet

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

A

B

C

D

E

F

G

G

H

I

J

Q

Nr. fra – til Ikke
relevant

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Postnr. Poststed

Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning Kommunens saksnr.

etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2

Berører endringen av tiltaket eksisterende eller
fremtidige arbeidsplasser slik at det må 
innhentes nytt samtykke fra Arbeidstilsynet? Ja Nei

Hvis "ja" må slikt vedtak innhentes før igangsettingstillatelse kan gis.
Byggblankett 5177 med vedlegg.
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705168-Søknad om endring av til
Jan Petter Jansen
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Beskrivelse av endring(er)
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Endring av tiltak (dispensasjoner, areal, plassering, formål, bruk, pbl §§ 20-1, 20-2)
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Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)
Situasjonsplan, avkjøringsplan
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Redegjørelser/kart
Søknader om ansvarsrett
Gjennomføringsplan
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Uttalelser fra annen offentlig myndighet
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Eiendom/
byggested
Gnr.
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Postnr.
Poststed
Bygningsnr.
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Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Kommunens saksnr.
etter plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2
Berører endringen av tiltaket eksisterende eller
fremtidige arbeidsplasser slik at det må 
innhentes nytt samtykke fra Arbeidstilsynet?
Ja
Nei
Hvis "ja" må slikt vedtak innhentes før igangsettingstillatelse kan gis.
Byggblankett 5177 med vedlegg.
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