Ferdigattest
Alle søknadspliktige arbeider skal avsluttes med ferdigattest. Ferdigattest utstedes av
kommunen. Søknad om ferdigattest fylles ut på blankett 5167 og oversendes kommunen
sammen med nødvendig dokumentasjon.

§ 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest
(hentet fra Plan- og bygningsloven)
Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av kommunen når det
foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig
søker. For tiltak som krever uavhengig kontroll skal det foreligge dokumentasjon for utført sluttkontroll,
jf. § 24-2. Sluttdokumentasjonen skal vise at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og
bestemmelser i eller i medhold av denne lov. Kommunen kan utstede ferdigattest også der det
foreligger bagatellmessige overtredelser av krav i eller i medhold av denne lov.
Ved ferdigattest skal det fra tiltakshavers eller de ansvarlige foretaks side foreligge tilstrekkelig
dokumentasjon over byggverkets, herunder byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for
forvaltning, drift og vedlikehold av bygget. Departementet kan gi forskrift om innhold, avlevering og
oppbevaring av slik dokumentasjon.
Når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig, kan det utstedes
midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket. I midlertidig brukstillatelse skal det framgå
hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan kreve at det stilles sikkerhet
for at gjenstående arbeider blir rettet. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal
kommunen gi pålegg om ferdigstillelse, som kan gjennomføres ved sanksjoner etter kapittel 32.
For bygningstekniske installasjoner kan det gis driftstillatelse før de skal tas i bruk. Driftstillatelsen
kan være tidsbegrenset og skal følge den enkelte installasjon.
Departementet kan gi forskrift om unntak fra krav om ferdigattest for særskilte tiltak,
ferdigstillelsen av tiltak, sluttkontroll, dokumentasjon for kommunens behandling av søknad om
ferdigattest og midlertidig brukstillatelse.
Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48.

§ 8-1. Ferdigstillelse av tiltak
(hentet fra forskrift om byggesak, SAK 10)
Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i
plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger. Følgende søknadspliktige tiltak skal ikke avsluttes med
ferdigattest:
a) Opprettelse av ny eiendom, festegrunn eller arealoverføring etter plan- og bygningsloven § 20-1
første ledd bokstav m
b) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-2
første ledd bokstav c som ikke skal brukes til varig opphold
c) Skilt- og reklameinnretninger der tillatelse er gitt for et bestemt tidsrom.
Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for
driftsfasen er overlevert byggverkets eier.
Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at
byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. Kommunen kan
utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger.
Der det kreves gjennomføringsplan, jf. § 5-3, skal denne vedlegges søknad om ferdigattest og
midlertidig brukstillatelse. Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse, jf. byggteknisk

forskrift § 9-6 og § 9-7, skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet vedlegges
søknad om ferdigattest.
Dersom det er foretatt justeringer i forhold til tillatelsen som ikke krever endringssøknad, skal
søker senest ved søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse sende oppdatert
situasjonsplan, tegninger og dokumentasjon om tiltakets plassering slik den er utført. Dokumentasjon
om tiltakets plassering skal enten skje ved innmålte koordinatverdier eller ved inntegning på tidligere
godkjent situasjonsplan.
§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold
Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen
som angitt i byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine
ansvarsområder. Søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering.

Kommunens saksnr.

Søknad om ferdigattest
Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2
Søknaden gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr. Bygningsnr.

Adresse

Postnr.

Bolignr.

Kommune

Poststed

Ferdigattest
Tilfredsstiller tiltaket kravene til ferdigattest?

Ja

Nei

Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.

Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig Dato
betydning som vil bli utført innen 14 dager:
Type arbeider

Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:

Dato

Oppdatert dokumentasjon
Er det foretatt ikke søknadspliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?

Ja

Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.

Nei

Sluttrapport for avfall
Sluttrapport av

Dato

Vedlegg nr.

vedlegges søknaden

K-

Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.
Varmesystem
Energiforsyning
Elektrisitet
Biobrensel
Varmepumpe - luft
Varmepumpe - berg/sjø
Fjernvarme/spillvarme

Varmefordeling
Sol
Gass
Olje/parafin
Annet

Ikke
relevant

Luftoppvarming
Kamin/ovn/peis
Annet

Vannbåren gulvvarme
Vannbåren radioator
Elektriske varmekabler
Elektriske panelovner

Erklæring
Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier
Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Nr. fra – til

Situasjonsplan, avkjøringsplan

D

–

Tegninger, plan, snitt, fasade

E

–

Redegjørelser/kart

F

–

Gjennomføringsplan

G

–

Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse

K

–

Boligspesifikasjon i matrikkelen

H

–

Uttalelser fra andre offentlige myndigheter

I

–

Andre vedlegg

Q

–

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

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

Foretak

Navn

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

E-post
Dato

Ikke
relevant

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

E-post
Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver
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