
 

Informasjon Black November 
 

Generelt 
Ved alle typer søknader er det krav til tegninger som skal være målsatt og tegnes i målestokk. 
Mentor Prosjektering utarbeider tegninger basert på målsatt skisse. Dersom det ikke er gjort 
bygningsmessige endringer kan originale hus tegninger benyttes, hvor man bare endrer benevnelse 
på rom. Kunde er ansvarlig for å innhente originale tegninger, dette gjøres ved henvendelse til 
kommunens servicekontor. 

Det er en forutsetning at tiltaket allerede er utført, da man ikke trenger å innhente ansvarsretter 
fra utførende foretak. 

Søknad om ferdigattest er inkludert i prisen. 

Mentor Prosjektering AS erklærer ansvarsrett som ansvarlig søker, og ved bestilling av tegning 
erklærer vi ansvarsrett for arkitekturprosjektering. 

Søknad om bruksendring 
Søknad om bruksendring forutsetter at det er intern forbindelse mellom den del som det søkes 
bruksendring for og øvrig boareal. Dersom det ikke er mulig å etablere intern forbindelse, 
eksempelvis trapp mellom kjeller og hovedetasje, så må det søkes om selvstendig boenhet, dette 
omfattes ikke av kampanjen. 

Ved søknad om bruksendring er det ikke krav til nabovarsling, og man vil da kunne sende søknad 
innen 4 virkedager etter all nødvendig informasjon er mottatt. Kommunens behandlingsfrist er 3 
uker. Etter tillatelse sendes søknad om ferdigattest som har 3 uker behandlingsfrist. 

Det må foreligge, eventuelt utarbeides, plantegning for hver etasje hvor det skal søkes bruksendring. 
Det har ingen priskonsekvens om det er 1 eller flere rom i samme etasje som skal søkes om 
bruksendring. 

Prislisten differensierer om det er søknad uten behov for tegning eller behov for tegning opp til 3 
etasjer. 

 

Fysisk oppmåling 
Vi foretrekker at det blir sendt over målsatte skisser, slik at kostnader og sluttpris blir lavest mulig. 
Men dersom det er behov for oppmåling, kan vi bistå med dette mot et tillegg iht. prislisten. Vi 
avtaler da tidspunkt for oppmåling. 

 

Byggesaksgebyr 
Kommunen tar gebyr for behandling av alle søknader, dette gebyret fakturerer kommunen direkte til 
tiltakshaver og kommer i tillegg til faktura fra Mentor Prosjektering AS. Størrelsen på gebyret varierer 
fra hver enkelt kommune og fremkommer av kommunens gebyrregulativ. Mentor Prosjektering AS 
har ingen ansvar i forbindelse med byggesaksgebyr. Enkelte kommuner legger på et ekstra gebyr 



 
dersom det er mangelfull søknad. Ved slike tilfeller må tiltakshaver kontakte Mentor Prosjektering 
AS, vi vil da gå i dialog med kommunen for å avklare de reelle forhold. Det hender at kommunen ikke 
har grunnlag for å hevde mangelfull søknad. Dersom det viser seg at søknaden er mangelfull vil 
Mentor Prosjektering AS betale det ekstra gebyret, slik at det ikke belastes tiltakshaver. 

Fakturering 
Dersom ikke annet er avtalt vil faktura sendes på e-post. 
Oppdraget vil faktureres 100 % etter innsendt byggesøknad. 
Betalingsbetingelser 14 dager 
Det påløper også administrasjonsgebyr pålydende kr 56,25,- inkl. mva. 
 

Periode for gjennomføring av oppdraget 
Dersom ikke annet er avtalt gjennomfører vi oppdragene fortløpende 

Dersom det er ønskelig å utsette gjennomføring etter 2021, må det betales inn depositum på 30 % av 
total beløp/sum 

Må gjennomføres innen 30. april 2022. 

 

Personvern/GDPR 
Personopplysninger som innhentes i forbindelse med 
oppdraget brukes kun til utføring av selve oppdraget, og 
behandles iht. gjeldende personvernlovgivning. 
Personopplysninger lagres internt i bedriftens eget 
datasystem, og blir ikke utlevert til andre parter med 
unntak av offentlig etat (ved behov) eksempelvis 
kommunens byggesaksavdeling, skatteetaten m.m. 

Personopplysninger kan deles med andre aktører som 
blir involvert i prosjektet, slik som utførende foretak, 
innleid konsulenter o.l. 
Personopplysninger oppbevares i den grad det er nødvendig i inntil 10 år, jf. Bokføringsloven. 
Personopplysninger relatert direkte til prosjektet oppbevares i inntil 5 år, jf. Byggesaksforskriften. 
Kunde har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er lagret i foretakets system, og kan kreve sletting 
av personopplysninger. Det kan ikke slettes opplysninger som er pliktig å oppbevare iht. gjeldende 
Norsk lov, den tid pålagt oppbevaringstid ikke er utløpt. 
 

 

Personopplysninger som innhentes: 

- Navn 
- Telefon 
- E-post 
- Adresse og 

eiendomsinformasjon 
- Bygningsopplysninger 

 


