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Søknadsplikt
Støttemur/varige konstruksjoner er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1. Søknaden skal 
dokumentere og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen.
Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i 
plan- og bygningsloven. For mange støttemurer vil det være behov for å gjennomføre statiske beregninger 
(konstruksjon, jordtrykk).

Muren er unntatt  søknadsplikt jf. byggesaksforskriftens § 4-1  bokstav c nr 5, 
dersom den plasseres:
- 2 meter fra nabogrensen og ikke er over 1 meter høy
- 4 meter fra nabogrensen og muren ikke er over 1,5 meter høy så sant den ikke fører til urimelig ulempe 
for omgivelsene.

Støttemuren skal ikke være til hinder for fri sikt.

Støttemur mot nabogrense:
PBL § 29-4 krav om 4 meter til nabogrense vil i utgangspunktet også gjelde for støttemurer. Imidlertid vil 
små forstøtningsmurer kunne tillates nærmere nabogrensen med hjemmel i § 29-4 bokstav b, unntatt 
søknadsplikt.
Dersom muren ikke faller inn under § 29-4 b, unntatt søknadsplikt, må det søkes om dispensasjon fra 4 
meters-regelen eller det skal foreligge nabosamtykke. Støttemurer som er søknadspliktige må omsøkes 
selv om nabosamtykke kan fremskaffes.

Støttemur mot veg:
Dersom støttemuren ligger innenfor byggegrense mot offentlig vei, vil tiltaket i utgangspunktet kreve 
søknad om dispensasjon. Små støttemurer vil derimot ikke kreve dispensasjon, jfr. avsnittet “Støttemur 
mot nabo”. Muren må ikke komme i konflikt med krav til frisikt og regulert vegkant /avstander i 
vegnormalen (uregulerte strøk).

Krav til estetikk
Jfr. PBL §§ 29-1 og 29-2 skal estetisk utforming ivaretas for alle tiltak.
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Beregning og dimensjonering av støttemurer
Regler for når støttemurer skal byggeanmeldes kan variere fra kommune til kommune, men vi har tatt med 
det viktigste her.

Når murer skal bygges må man benytte et firma eller person med ansvarsrett.
Dette kan være anleggsgartner, entreprenør eller en konsulent.

Både disse, og du som byggherre, har ofte behov for hjelp vedrørende forslag til løsninger og beregninger 
av murene. Asak Miljøstein kan dessverre ikke opptre som konsulent og har ikke anledning til å være 
ansvarlig for utførelse.
I Asak Miljøstein sine brosjyrer for støttemurer har vi laget veiledende dimensjoneringstabeller med gitte 
forutsetninger, som vil være til god hjelp ved planlegging, dimensjonering og bygging av de fleste murer 
inntil 4 meter høyde.

Ønsker du en teknisk vurdering av et prosjekt, vurdering av om prosjektet er gjennomførbart eller gjelder 
det konsulentbistand, samarbeider vi med konsulentfirmaer som er spesialister på jordarmerte 
støttemurkonstruksjoner.

Når det gjelder konsulentbistand har vi følgende kontakt vi samarbeider med og kan anbefale:

Alternativt henviser vi til konsulenter og medlemmer i Rådgivende Ingeniørers Forening (www.rif.no) 

Norconsult v/ Stein Egil Sæter

Sivilingeniør/kontorleder Hønefoss

Sentralbord: +47 67 57 10 00 | Mob: +47 

93259585

stein.egil.saeter@norconsult.co

Arkimedum AS v/ Lars P. Tronrud

Sivilingeniør

Sentralbord: tlf: 918 24 436

lars@arkimedum.no

Per Kristian Hoel

Mobil: +47 977 75 00 

E-post: pkh@geo-solution.no


