
 

Valle kommune 
Teknisk avdeling 
 
Fyllast ut og sendas Valle kommune, Postboks 4, 4747 Valle,  
eller post@valle.kommune.no 
   

 
               Søknad om løyve til tiltak jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1, f 
                     Oppføring, endring eller reperasjon av pipe/skorstein og installering av ny eldstad 

 
 

 
 
Søknaden gjeld 
Eigedom/ 
Byggjestad 

Gnr Bnr Fnr Seksjonsnummer Bygningsnummer 

Adresse Postnummer Poststad 

Bruk/formål Bustad Fritidsbustad Garasje Anna (beskriv) 

 
Tiltaket si art (fleire kryss er mogleg) 
Oppføring av ny pipe/skorstein  Endring av pipe/skorstein  
Reperasjon av pipe/skorstein  Riving av pipe/skorstein  
Installering av ny eldstad  Anna (beskriv)  
 
Vedlegg                                                     

Beskriving av vedlegg
 

 
Gruppe 

 
Nr. 
frå 
– 
til 

 
Ikkje 

relevant 

Dispensasjonssøknad A   
Nabovarsling, Blankett 5155 og 5156 B   
Teikningar C   
Utgreiing D   
Søknad om ansvarsrett, Blankett 5181 og evt. blankett 5159 E   
Gjennomføringsplan, Blankett 5185 F   
Uttale frå anna off. mynde G   
Andre vedlegg H   
Blankettar kan ein fylle ut på skjerm her 
http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/ 
 

   

 
Erklæring og underskrift 
Ansvarleg søkjar stadfester at heile tiltaket er belagt med ansvar, og dekkjer krava i medhald av plan- og bygningslova. 
Ein er kjent med reglane om straff og sanksjonar i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjonar dersom det er gitt urette opplysningar. 
Ansvarleg søkjar for tiltaket Tiltakshavar 
Føretak Org. Nr 

 

Namn 

Adresse 

 

Adresse 

Postnr. Poststad 

 

Postnr. Poststad 

 Kontaktperson 

Mob. Mob. 

E-post                                                 E-post 

Dato Dato 

Underskrift 

 

Underskrift 

Gjenta med blokkbokstavar 

 

 

Gjenta med blokkbokstavar 
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