
ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE   
BYGGESAK 

Til 

Valle kommune 

Byggesak 

4747 Valle 

e-post post@valle.kommune.no

Underteikna tiltakshavar ynskjer tidspunkt for forhåndskonferanse for å få avklart forhold 

som omfattes av plan- og bygningsloven med tilhøyrande forskrifter. 

Tiltakhavars namn:

Adresse: 

Postnr./poststed:

Tlf: 

E-post: 

Ansvarlig søkjar:

Adresse: 

Postnr./poststed:

Tlf: 

E-post: 

Adresse for tiltaket:

Gnr/bnr: 

Hjemmelshaver(e): 



Sakstype/ arbeidets art (kryss av alle aktuelle) 
Bygning Teknisk innretning Konstruksjon Arealer

Nybygg Heis Mur Terrenginngrep

Utvidelse av bygg Ventilasjonsanlegg Gjerde/innhegning Veianlegg

Tilbygg      Sanitærinstallasjon Skilt og reklame Parkeringsplass

Påbygg  Separat avløpsanlegg Svømmebasseng Avkjørsel

Underbygg    Ildsted Brygge, molo Deling

Endring av bygg Skjermvegg

Fasadeendring Terrasse

Hovedombygging Midl. konstruksjon

Ominnredning Annet

Sammenføying eller 

oppdeling av 

boligenheter 

Midlertidig bygning

Riving

Annet

Bruksendring fra/til: 

Tiltak som antas ikke å være søknadspliktig

Ved bygning og teknisk innretning: (oppgi byggets art) 
Bolig Uthus Garasje Fritidsbebyggelse

Driftsbygning Forsamlingslokale Kontor Forretning

Bilverksted Bensinstasjon Lage Skole

Barnehage Overnattings- og spisested Industri

Ved konstruksjon og tiltak på arealer: (oppgi aralbruken) 
Boligeigedom Næringseigedom Landbruk

Fritidseigedom

Andre nøkkelopplysninger:  
Sanitærinstallasjoner Bygg med arbeidsplasser Avstand til midt vei 

er  Meter Økt trafikk på eks. avkjørsel Ny avkjørsel

Avstand til 

vatn/vassdrag er 
Meter 

Tiltakets omfang:   
Ca kvm bebygd areal (BYA): Ca kvm bruksareal (BRA): 

Gesimshøyde: Mønehøyde: 

Antall etasjer:



Bakgrunnen for at det ønskes forhåndskonferanse:
(Hvis det er spesielle forhold som ein ynskjer å diskutere må dette førast opp her eller i eget 

brev)

Vi stiller med følgende personer i forhåndskonferansen:

NB! 
 Eg har lagt ved  kart med tiltaket innteikna, bygningsteikningar og beskrivelse. 

På grunnlag av dei opplysningane som er gitt i denne anmodningen, vil byggesak i Valle 

kommune gjere naudsynte førebuingar for å halde forhåndskonferansen. 

Ønsket tidspunkt for forhåndskonferansen:    

Avsender:  
Dato:  Underskrift: 



Kva er forhåndskonferanse? 

Plan- og bygningsloven  

§ 21-1. Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse 

mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Andre berørte kan 

også innkalles. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og 

bygningsmyndighetene. 

Departementet kan gi forskrifter om forberedelse, gjennomføring og referat fra 

forhåndskonferansen. 

Byggesaksforskrifta 

§ 6-1. Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse etter plan- og bygningsloven § 21-1 skal avklare tiltakets 

forutsetninger og rammene for videre saksbehandling. 

Forhåndskonferanse kan brukes i alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, uavhengig 
av størrelse og vanskelighetsgrad. Forhåndskonferanse kan også brukes for tiltak som er 

unntatt søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven § 20-3 og § 20-4. 

Forhåndskonferanse avholdes før innsending av søknad. Kommunen kan innkalle berørte 

fagmyndigheter og andre berørte til konferansen, eventuelt etter ønske fra tiltakshaver. 

Kommunen og tiltakshaver eller ansvarlig søker skal på forhånd være gjensidig orientert 

om hvem som skal delta. 

Tiltakshaver skal så langt det er avklart redegjøre for tiltakets innhold, omfang, 

plassering, fremdrift, aktuelle ansvarlige utøvere og forutsetninger for tiltaket. 

Tiltakshaver skal på forhånd gi kommunen de opplysninger som er nødvendig for 

forberedelsen av konferansen. Kommunen kan kreve at slike opplysninger gis i nærmere 

fastsatt form. 

Kommunen skal gi nødvendig informasjon om rammeforutsetninger og krav knyttet til 

arealplaner, infrastruktur, aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer, 

dokumentasjonskrav, krav til plassering av tiltaket, behov for koordinering med aktuelle 

myndigheter, jf. § 6-2, kommunens praksis, saksbehandlingsrutiner, mulighet for delt 

søknadsbehandling, uavhengig kontroll, tilsyn, ansvarsregler, krav til ansvarlige foretak 

og annet av betydning. Kommunen skal opplyse om den videre saksbehandling og antatt 

saksbehandlingstid. 

Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal 

undertegnes av tiltakshaver og kommunens representant i forhåndskonferansen. Referatet 

skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn, og danner grunnlag for videre 

behandling. Referatet skal følge med som saksdokument i den videre saksbehandlingen. 


