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Kommunedirektøren finner det nødvendig å gjennomgå delegasjon av myndighet vedrørende 
dispensasjonsbehandling etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det fremgår av kommuneloven § 
5-3 tredje ledd at kommunestyret «kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte 
organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov. 
Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i kommuneloven og særlovgivning med 
unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket «kommunestyret selv».  

  

Bakgrunn 

Det fremgår av KF delegering (kommunenes delegeringsreglement) at dispensasjonsvedtak jf. plan- 
og bygningsloven § 19-2 er delegert fra kommunestyret til rådmann til teknisk sjef. Midlertidig 
dispensasjoner jf. plan- og bygningsloven § 19-3 er delegert fra kommunestyret til rådmann. 
Dispensasjonsmyndighet jf. plan- og bygningsloven § 19-4 er delegert fra kommunestyret til 
rådmannen til teknisk sjef.  Praksisen i Øyer kommune har vært at plan- og miljøutvalget (tidligere 
planutvalget) har behandlet samtlige dispensasjonssøknader. Iht. delegasjonsreglementet har plan- 
og miljøutvalget ikke delegert myndighet til å fatte vedtak etter plan- og bygningsloven kapittel 19. 
Kommunedirektøren mener at det bør være et folkevalgt organ, og ikke administrasjonen, som skal 
ha delegert myndighet til å fatte vedtak etter plan- og bygningsloven kapittel 19. 

I 2019 ble det vedtatt Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023. Slik 
kommunedirektøren tolker reglementet har kommunestyret foretatt endringer i delegeringen. Det 
fremgår av reglementet pkt. 16 at formannskapets oppgaver er blant annet «dispensasjoner fra 
gjeldende kommuneplaner/kommunedelplaner».  

Kommunedirektøren ønsker i hovedsak å korrigere feil i KF delegeringsreglementet, men ønsker i 
tillegg å belyse et par utfordringer ved å fordele delegasjonsmyndighet på to folkevalgte organer.  

 

Plan- og bygningsloven 

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 
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Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 
behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i 
dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser 
av fristoverskridelse. 

 

§ 19-3.Midlertidig dispensasjon 

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp 
eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre 
med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, 
gjenopprette den tidligere tilstand. 

Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del aksepterer disse 
forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre 
rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om 
erklæringen er tinglyst. 

 

§ 19-4.Dispensasjonsmyndigheten 

Myndigheten til å gi dispensasjon tilligger kommunen. 

Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser og hensyn i 
nærmere angitte deler av strandsonen eller fjellområder, kan Kongen i forskrift legge myndigheten 
til å gi dispensasjon fra bestemte planer, eller for bestemte typer tiltak, midlertidig til regionalt 
eller statlig organ. 

 

Likebehandling 

Kommunedirektøren mener at det vil være lettere å ivareta likebehandlingsprinsippet dersom det 
samme folkevalgte organet behandler dispensasjoner fra kommuneplan, kommunedelplaner og 
reguleringsplaner. Ingen saker er like, og det kan naturligvis innvilges dispensasjon i en sak og gis 
avslag i en annen selv om det søkes om dispensasjon fra den samme bestemmelsen. Likevel tilrår 
kommunedirektøren at det samme folkevalgte organet har ansvaret for behandling av 
dispensasjoner slik at det blir enklere å foreta en lik behandling av dispensasjonssøknader 



vedrørende byggehøyder, utnyttelsesgrad, materialbruk- og fargevalg, taktekking, taktype, 
takvinkel, terrasser, terrenginngrep etc.  

 

Omdisponering av dyrkamark og fradeling av areal  

Før vedtatt Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023 var det etablert en praksis i 
Øyer kommune angående behandling av omdisponering av dyrkamark og fradeling av areal etter 
jordloven. Deling av landbrukseiendom krever tillatelse etter jordloven § 12. Dersom det skal 
fradeles til annet formål enn landbruk må søknaden også behandles som dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-2. Jordloven §§ 9 og 12 og plan- og bygningsloven § 19-2 innebærer to separate 
behandlinger som skal ivareta hver sine hensyn. Tidligere har planutvalget behandlet fradeling av 
areal i sin helhet og vurdert om det kan gis tillatelse til fradeling etter vurderinger av jordloven § 12 
og plan- og bygningsloven § 19-2. I dag er behandling etter jordloven delegert til plan- og 
miljøutvalget, og dispensasjoner etter plan- og bygningsloven i kommuneplan og 
kommunedelplaner er delegert til formannskapet.  

Kommunedirektøren tilrår at saker om omdisponering av dyrkamark og fradeling av areal behandles 
av samme folkevalgte organ i en sak, slik de har blitt behandlet tidligere. I tillegg vil det være mer 
oversiktlig for søker å forholde seg til en felles avgjørelse fra kommunen. Det er naturlig at disse 
sakene behandles i plan- og miljøutvalget, da dette er i tråd med utvalgets funksjon, ansvar og 
oppgaver; «areal, natur, ressurser, klima og miljø»i.  

 

Prinsipiell betydning 

Kommunestyret må ta stilling til om saker av prinsipiell betydning skal delegeres eller ikke. Det 
fremgår av Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023 s. 24 at kommunestyret skal 
selv avgjøre «[p]rinsipielle saker av enhver art».  Dersom kommunestyret ønsker å delegere alle 
vedtak etter plan- og bygningsloven kapittel 19, inkludert saker av prinsipiell betydning, må dette 
fremgå av delegasjonsvedtaket.  

 

Konklusjon 

Kommunedirektøren tilrår at behandling av dispensasjoner delegeres til et folkevalgt organ.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

 Alternativ 1: 
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 – 
19-4 til plan- og miljøutvalget. Prinsipielle saker delegeres ikke, og skal avgjøres av 
kommunestyret selv.  
 

 Alternativ 2:  

 
i Reglement for folkevalgte organer i valgperioden 2019-2023, s. 31-32 



Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 – 
19-4 til formannskapet. Prinsipielle saker delegeres ikke, og skal avgjøres av 
kommunestyret selv. 
 

 Alternativ 3:  
Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 – 
19-4 til plan- og miljøutvalget, med unntak av dispensasjoner fra gjeldende 
kommuneplan og kommunedelplaner som delegeres til formannskapet. Prinsipielle 
saker delegeres ikke, og skal avgjøres av kommunestyret selv. 

 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver


