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Nye byggeregler fra 1. juli 2015 - Spørsmål om regelendringene vil gjelde for bebyggelse 

organisert i sameier og grendelag 

 

Vi viser til e-post av 12. mai 2015 der du spør om regelendringene vil gjelde for bebyggelse 

som er organisert i sameier og grendelag.  

 

Fra 1. juli 2015 kan du bygge en rekke mindre tiltak på egen eiendom uten å søke. Blant annet 

kan frittliggende bygning på inntil 50 m
2 
oppføres på bebygd eiendom uten søknad. Nærmere 

begrensninger i forhold til bl.a. størrelse, høyde og avstand er vedtatt i forskrift om byggesak 

§ 4-1. Den som skal bygge har selv ansvar for å at tiltaket utføres i samsvar med de krav som 

ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Dette innebærer at tiltakshaver har 

ansvaret for at tiltaket er i overensstemmelse både med plan- og bygningslovgivningen og 

gjeldende arealplaner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. 

 

De nye byggereglene regulerer i hovedsak om et tiltak er søknadspliktig eller ikke, og det 

gjøres ingen endringer i reglene om hvordan plan- og bygningslovgivningen gjelder for tiltak 

som oppføres i sameier og grendelag.  

 

Plan- og bygningslovens regler om nabovarsel og avstand gjelder mellom naboeiendommer. 

Etter de nye reglene kan du blant annet uten søknad sette opp en frittliggende bygning på 

inntil 50 m
2
 1 meter fra nabogrensen, som her forstås som den juridisk fastsatte grense. 

 

Borettslag og sameier forholder seg til byggereglene som eier av en grunneiendom. Dette 

betyr at borettslaget/sameier, representert ved styret, skal varsles som nabo ved tiltak på 

naboeiendommer, og må sørge for å varsle hvis borettslaget/sameiet selv er tiltakshaver og 

har fattet vedtak om bygningsmessige tiltak som er søknadspliktig. Dette betyr at 



Side 2 

 

borettslag/sameier som grunneier etter 1. juli 2015 kan oppføre en rekke mindre tiltak som 

nevnt over på lik linje med andre tiltakshavere uten forutgående søknad og godkjenning. 

Bygningsmessige tiltak innad i sameier/borettslag forutsetter imidlertid at beslutningen er 

fattet på lovlig vis enten av styret eller av sameiemøtet/generalforsamlingen. Det følger av 

eierseksjonsloven § 30 (eventuelt borettslagsloven § 8-9) at som hovedregel vil byggearbeider 

som går ut over vanlig vedlikehold, kreve samtykke fra to tredjedeler av de avgitte stemmer 

på sameiemøtet/generalforsamlingen. Det er ingen endringer i disse forutsetningene. 

 

Grendelag er ikke definert i lovverket som et eget rettsubjekt. Men forutsatt at et grendelag 

består av flere grunneiere med felles interesser som skal ivaretas av et grendelag (f.eks en 

felles lekeplass og et grendehus), vil hver grunneier måtte forholde seg til de plikter og retter 

plan- og bygningsloven setter når tiltak på egen grunneiendom planlegges iverksatt.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ole Molnes (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Nina Sundell 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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