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DISPENSASJON FRA AVSTANDSKRAV - GBNR 130/137 - UTHUS - AUROMSGUTUA 65  
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Plan-ID 160e Musdalsæter hyttegrend 

 
Sammendrag: 
Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt ble innsendt kommunen den 07.01.2020 
av hjemmelshaver Jarle Breivik. Bygningen er en utebod med oppgitt BRA 11m2. Uteboden 
skal føres opp som en del av gjerde på fritidseiendommen på musdalsæter. I forbindelse 
med innsendt meldingssak blir tiltakshaver informert om at uteboden ikke er i henhold til 
gjeldende reguleringsbestemmelser. Søknad om oppføring av gjerde, kan ikke behandles 
før plassering av utebod er avklart, da uteboden er en del av gjerdet.  
 
I reguleringsbestemmelsene på Musdalsæter Hyttegrend § 3 punkt 4. står det følgende: 

Dersom bebyggelsen oppføres som to eller tre bygninger, forutsettes det at disse 
plasseres i tunform og så nær hverandre (maks. 8 meter) at disse ikke kan danne 
enheter og fradeles. 

 
Etter å ha mottatt informasjon om bygningers plassering i reguleringsplanen, søker 
tiltakshaver den 25.03.2020 om dispensasjon fra bestemmelsen om at bygninger skal 
plasseres maks.  8 meter fra hverandre. Ønsket plassering av boden resulterer i en avstand 
mellom bygninger på opptil 13 meter.  
 
 Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon avslås. 
 
Saksutredning: 
Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt ble innsendt kommunen den 07.01.2020 
av hjemmelshaver Jarle Breivik. Bygningen er en utebod med oppgitt BRA 11m2. Uteboden 
skal føres opp som en del av gjerde på fritidseiendommen på musdalsæter. Behandling av 
søknad om oppføring gjerde kan ikke behandles før plassering av boden er avklart, da 
boden er planlagt som en del av gjerdet.  



 
Utklipp fra korrigert situasjonskart innsendt kommunen den 01.06.2020.  

 
I forbindelse med innsendt melding om bygning unntatt søknadsplikt ble det registrert at 
plassering av uteboden ikke er i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser. Gjeldende 
bestemmelser for gbnr. 130/137 er reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend, godkjent 
av kommunestyret 24.05.2018, med mindre endring 01.10.2018.  
 
I § 3 Byggeområder for fritidsbebyggelse punkt. 4 står det følgende:  

Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt, hytte, uthus/anneks og garasje, 
men kun en boenhet. Dersom bebyggelsen oppføres som to eller tre bygninger, 
forutsettes det at disse plasseres i tunform og så nær hverandre (maks. 8 meter) at 
disse ikke kan danne enheter og fradeles. 

 
I henhold til SAK10 § 4-1 fjerde ledd, veiledning til fjerde ledd, skal melding om bygning 
unntatt søknadsplikt innsendes kommunen senest når tiltaket er ferdigstilt. Uteboden er på 
situasjonskart plassert mer enn 8 meter fra eksisterende fritidsbolig. I forbindelse med 
innsendt meldingssak blir tiltakshaver informert om at uteboden ikke er i henhold til 
gjeldende reguleringsbestemmelser. Det fremkommer også av telefonsamtale med 
saksbehandler at platen til boden allerede er støpt. Etter informasjon vedrørende 
bestemmelsene, søker tiltakshaver den 25.03.2020 om dispensasjon fra bestemmelsen om 
at bygninger skal plasseres maks.  8 meter fra hverandre.  
 
Tiltakshaver opplyser i sin søknad om dispensasjon at: «Under utgraving av tomt og vei 
høsten 2018 ble undertegnede og entreprenør samde om plassering av vedbod, og det var 
ikke i våre tanker at det ikke var innafor reguleringsbestemmelsene. Sommeren 2019 ble 
plate for bod og fundamenter til porter støpt og strøm gravd ned til bod».  
 
Tiltakshaver fremfører i sin søknad om dispensasjon at boden vil ligge fint i omgivelsene inn 
til friareal, gli godt inn i terrenget og at boden ikke vil være til sjenanse for noen. Videre 
fremfører tiltakshaver at den lille boden ikke kan danne noen form for enhet og fradeles.   
 



  
Utklipp arealplankart, grønt område friluftsformål. Utklipp flyfoto sommer 2019. Bildet viser at 

underlag til boden er pukket.
 

Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker 
må sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte 
partsinteresser i saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale 
og statlige myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra 
planer, plankrav og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Nabovarsel 
Melding om bygning unntatt søknadsplikt må ikke nabovarsles. Da dette tiltaket er 
innebærer en søknad om dispenasjon må dette nabovarsles. Tiltaket ble ikke nabovarslet 
før den 05.06.2020. Kommunen har dialog med tiltakshaver, og tiltakshaver har dialog med 
berørte naboer. Dersom det fremkommer merknader til nabovarsle, vil disse bli vedlagt 
saken før møtet i plan- og miljøutvalget 16.06.2020. 
 
Vurdering:  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene 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.  
 



Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  
tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres. 
 
Hensynet bak bestemmelsen.  
Det står i bestemmelsene for Musdalsæter Hyttegrend at det forutsettes at bygningene skal 
plasseres i tunform. Bygningene skal plasseres nære hverandre med maks. 8 meters 
avstand, slik at bygningene ikke kan danne egne enheter og fradeles.  
 
Bakgrunnen for bestemmelsen maks 8 meters avstand, er at det ikke er ønskelig at 
eiendommene skal fradeles og danne nye enheter. En vedbod danner en egen enhet, men 
ikke en boenhet. Dersom dette hadde vært et anneks, ville hensynet bak bestemmelsen i 
større grad blitt tilsidesatt. Dersom en dispensasjon innvilges, med vilkår om at vedboden 
ikke kan omgjøres til rom for beboelse, vil ikke hensynet bak bestemmelsen bli vesentlig 
tilsidesatt. Ved at omsøkt bod tillates med en avstand større enn 8 meter, vil bestemmelsen 
bli tilsidesatt, men ikke hensynet bak den.  
 
Fordelene må være klart større enn ulempene.  
Før oppstart av tiltaket, skulle det foreligget en innvilget dispensasjon, dersom boden skulle 
plasseres der den er ønsket. At tiltaket allerede er påbegynt kan ikke hensyntas i saken.  
 
Fordelen med å innvilge en dispensasjon, er at tiltakshaver kan utnytte et større område av 
eiendommen sin. Dette kan ikke sies å være en særlig stor fordel, da bodens plassering 
innenfor reguleringsplanens avstandskrav til hytten kan gjøres på flere måter og samtidig 
utnytte eiendommen godt. Ulempen ved å innvilge en dispensasjon, er at det er i strid med 
en tydelig bestemmelse i reguleringsplanen, nettopp at bygninger ikke skal plasseres med 
mer enn 8 meters avstand. Det er tydelig av reguleringsplanen at det er ønskelig at 
bygninger skal plasseres nære hverandre, og i tunform. Omsøkt plassering av boden er i 
strid med dette. Det at tiltakshaver kan utnytte et større område av eiendommen sin, ved å 
plassere denne lenger unna andre bygninger, kan skape presedens for andre 
fritidseiendommer på Musdalsæter, og bestemmelsen tunform vil da ikke lenger ha en 
betydning.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Musdalsæter Hyttegrend for bygging av bod med avstand over 8 meter 
fra eksisterende bebyggelse. 
 
Hensynet bak bestemmelsen maks avstand mellom bebyggelse 8 meter er begrunnet i 
reguleringsbestemmelsene. Bakgrunnen for bestemmelsen er at enheter ikke skal kunne 
fradeles i ettertid og danne nye enheter. Eiendommene skal fremstå som separate tun. 
Hensynet bak bestemmelsen vil bli tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon. Ulempen ved 



å innvilge dispensasjon, er at bestemmelsen vedrørende tunform kan miste sin betydning. 
Ulempen ved å innvilge en dispensasjon er klart større enn fordelen.  
 
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør


