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Vedlegg: 

- Søknad om byggetiltak med relevante vedlegg 
- Søknad om dispensasjon med relevante vedlegg 
- Uttalelse fra Fylkeskommunen avd Kulturarv 
- Uttalelse fra Landbrukskontoret 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 20/2248 
- Kommuneplanens arealdel 2018-2028 

 
Sammendrag: 
Tyritoppen AS søker på vegne av tiltakshavere og grunneiere om dispensasjon fra 
bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel 2018-2028 § 5.2.c som angir maksimal 
utnyttelsesgrad for eiendommer i LSB – nåværende. Her tillates samlet bebyggelse på inntil 
25% BYA, men samlet bygningsmasse kan ikke være større enn 300 m2 BYA. Det søkes, i 
forbindelse med omsøkt tilbygg, om en overskridelse av maksimal BYA med ytterligere 30 
m2, til en total BYA på 381 m2. 
 
Kommunedirektøren tilrår ikke å gi dispensasjon fra pkt. 5.2 C fra kommuneplanens 
arealdel som omhandler utnyttelsesgrad, da de lovbestemte vilkårene ikke er oppfylt. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med søknad om tilbygg/sammenbygging av bolig og uthus/anneks for å 
utbedre sanitærforholdene på GBNR 138/57 søkes det om dispensasjon for overskridelse av 
tillatt maksimal BYA på 300 m2. Eiendommen har i dag et totalt bebygd areal på 351 m2. 
Omsøkt byggetiltak vil medføre en økt BYA på 30 m2, noe som vil gi en ny total BYA på 
eiendommen på 381 m2. 
 



 

 
Omsøkt tiltak med tilbygg/mellombygg mellom bolighus og anneks. 
 
Bolighuset er et SEFRAK-registrert hus fra ca 1830, men har i følge uttalelse fra 
Fylkeskommunen blitt flyttet til eiendommen i senere tid. I følge flyfoto har bygningen blitt 
flyttet til gården mellom 1976 og 2003. Kulturminneverdien knytter seg dermed i størst 
grad til bygningens alder, og ikke nødvendigvis til bygningens tilhørighet til tunet. Dette er 
en tidligere landbrukseiendom, som senere er benyttet som fritidsbolig, og fra slutten av 
2018 som helårsbolig, jf. sak DS-PU 1032/18 den 05.11.2018. 
 



Begrunnelse for omsøkt dispensasjonsbetingende tiltak er at dette vil kunne gi plass til 
tilfredsstillende sanitærrom, uten å måtte gjøre inngripende tiltak i den opprinnelige 
bygningsmassen. I dispensasjonssøknaden anføres det at, ettersom byggene er originale og 
innehar sin opprinnelige struktur, er det vanskelig å finne plass til tilfredsstillende 
sanitærrom innenfor det eksisterende arealet.  
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge 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 pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår 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 kommunen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 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 samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  
 
Høring til statlige og regionale myndigheter: 
Plan- og bygningsloven § 19-1 regulerer når saker skal på høring til andre myndigheter, der 
deres saksområde blir direkte berørt. 
Jf. Kommuneplanens arealdel pkt 5.2 i retningslinjer bokstav a: «Søknad om tiltak som 
berører SEFRAK-registrerte bygg og nyere bygg med arkitektonisk verdi skal behandles med 
høringsrunde hos fylkeskommunal kulturminneforvaltning.» 
Det foreligger uttalelse fra Fylkeskommunen avdeling Kulturarv datert 19.02.2021, uten 
merknader. 
Jf. Kommuneplanens arealdel pkt 5.2 i retningslinjer bokstav b: «Ved tiltak på tomter som 
grenser til dyrka mark eller ligger i nærhet til gardstun eller driftsbygninger og andre 
installasjoner (eks. gjødselkum), skal det vurderes om landbruksmessige forhold skal sette 
begrensninger for tillatelse.» 
Det foreligger uttalelse fra Landbrukskontoret datert 20.01.2021, uten merknader. 
 
Naboer: 
Søknad om tillatelse til tiltak og søknad om dispensasjon er nabovarslet, iht. § 21-3. 
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende plan for eiendommen er Kommuneplanens arealdel 2018-2028. Eiendommen er 
i plankartet regulert til LNFR for spredt fritidsbebyggelse – nåværende, men ettersom det i 
sak DS-PU 1032/18 den 05.11.2018 ble vedtatt en bruksendring på eiendommen fra 



fritidsbolig til helårsbolig, vil eiendommen bli behandlet under punkt 5.2 LSB – LNFR-areal 
for spredt boligbebyggelse – nåværende (PBL § 11-7, nr. 5 b og § 11-11, nr. 2). 
 
Vurdering: 
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 
Begge vilkår i pbl. § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis. For det 
første kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. For det andre 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Dersom et av vilkårene ikke er oppfylte, skal kommunen gi avslag på søknaden. 
 

1) Blir hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt? 

 
Søker ønsker å oppføre et mellombygg mellom bolighuset og uthuset/annekset, for å kunne 
gi plass til tilfredsstillende sanitærrom. Dette vil medføre en økning i BYA på 30 m2. Per i 
dag har eiendommen en BYA på 351 m2, altså 51 m2 utover det planbestemmelsene setter 
som maks tillatt BYA på 300 m2. 
 
I Kommuneplanens arealdel 2018-2028 punkt 5.2 bokstav c står følgende: «Samlet 
bebyggelse kan tillates med % BYA på inntil 25 %, men samlet bygningsmasse kan 
ikke være større enn 300 m2 (BYA). Antall parkeringsplasser skal regnes inn i BYA i henhold 
til punkt 1.8.» 
Det er altså satt begrensninger prosentmessig slik som i regulerte boligområder ellers i 
kommunen. I LNF er det ofte snakk om større eiendommer, og det er derfor i tillegg satt 
begrensninger på kvadratmeter. Dette er for å kunne begrense bygningsmassen når store 
eiendommer benyttes til boligformål.  
 
I søknad om dispensasjon stiller søker seg tvilende til «at tanken med bestemmelsen er at 
arealet skal spises opp av et fjøs». Låven/fjøset er SEFRAK-registrert og utgjør en vesentlig 
del av eiendommens bygningsmasse. Kommunedirektøren kan vanskelig se hvordan denne 
bygningen ikke skal telle som en del av det totale bebygde arealet. Spørsmålet blir heller 
om dette utgjør en grunn for at det kan gis dispensasjon. 
 
Hensikten med bestemmelsen er å regulere boligeiendommer som ligger i LNF. I 
planprosessen ble det gjennomført konsekvensutredning for disse eiendommene, og 
bestemmelsen åpner for tiltak uten å måtte dispensere fra det generelle byggeforbudet i 
LNF. Bestemmelsen ble først og fremst utarbeidet for vanlige boligeiendommer som ligger 
spredt, og det var i mindre grad tenkt på fradelte gårdstun da bestemmelsen ble utformet. 
Det vil da kunne være noe enklere å konkludere med at hensynet bak bestemmelsen ikke 
blir vesentlig tilsidesatt, men dette må vurderes konkret i den enkelte sak. 
 
I dette tilfelle er det mange hus på eiendommen. Det er fire bygninger på eiendommen som 
er SEFRAK-registrerte. Annekset, et bolighus og to mindre uthus er ikke SEFRAK, og disse 
utgjør en samlet bygningsmasse på ca 140 BYA. Det er heller ikke slik at alle husene utgjør 
et gammelt tun. I søknaden er det ikke framkommet et konkret behov for alle husene, 



annet enn et ønske om å beholde alle husene. Det er ikke slik at selv om det er mange hus 
på et fraskilt gårdstun, så får man beholde alle og kan fortsette å bygge selv om det 
overskrider grensa for bebygd areal. Det må gjøres en konkret vurdering av om husene 
trengs. Det er ikke sendt inn i begrunnelsen at alle husene trengs. Kommunedirektøren er 
av den oppfatning at siden det ikke er vurdert å redusere eksisterende bygningsmasse, vil 
det være vanskelig å se at det er grunnlag for å fravike fra det som står i bestemmelsen i 
kommuneplanen, uten at denne blir satt vesentlig tilside. 
 

 
 
Bygninger markert med          er SEFRAK-registrerte 
 
Hensynene bak bestemmelsen om utnyttelsesgrad er satt for å harmonere med øvrige 
bestemmelser i LNF-områder.  
 
Konklusjon:  
Kommunedirektørens vurdering er at bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt. 
Det kan ikke gis dispensasjon. 
 

2) Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
 
I søknad om dispensasjon vektlegges nødvendigheten av et tilfredsstillende sanitærrom. 
Det er forståelig at gode sanitærfasiliteter er ønskelig i en helårsbolig, og det er også 
forståelig at dette kan være utfordrende å få til i et gammelt bygg, uten å gjøre inngrep i 
opprinnelig form og konstruksjon. Fylkeskommunen avd. Kulturarv har også i sin uttalelse 
uttrykt at tilbygget/mellombygget er et positivt tiltak, fremfor å endre boligen.  
 
Søknad om dispensasjon for tiltak på egen eiendom vil nærmest uten unntak være 
begrunnet i grunneiers ønske og behov. I utgangspunktet er det bare begrenset adgang til å 
legge vekt på tiltakshavers personlige behov. Etter gjeldende rett kan likevel tiltakshaver 
påberope seg fordeler som er forbeholdt generelle areal- og ressursdisponeringsbehov. 
Ønsket om å utnytte sin eiendom på en bestemt måte vil etter kommunedirektørens 



mening altså kunne vektlegges til en viss utstrekning. I denne saken handler det om at 
bolighuset ikke har tilfredsstillende sanitæranlegg, og at det vanskelig vil la seg gjøre uten å 
endre på bygningens originalitet. Dette er fordeler som kan tillegges begrenset vekt. 
 
Flere av eiendommens bygninger er ivaretatt av bygningenes historiske verdi, men deres 
faktiske tilstand er ikke vurdert i søknaden. Bygninger som låve/fjøs og uthus har en reell 
bruksverdi på en landbrukseiendom, men tjener/oppfyller ikke en boligeiendoms behov. 
Likevel er det viktig at slike bygninger ivaretas (kulturverdi), og ikke rives, som er 
alternativet. Dette er også poengtert i søknaden. Kommunedirektøren er enig i at 
opprinnelig bygningsmasse bør bevares og ivaretas på best mulig måte. Som søker har 
påpekt i søknaden, er det nettopp disse byggene som gir eiendommen sitt særpreg.  
 
Det finnes imidlertid bygninger på eiendommen som ikke er SEFRAK-registrerte, i tillegg til 
et mindre bygg uten bygningsnummer (uregistrert). Samlet bygningsmasse som ikke er 
SEFRAK-registrert utgjør en BYA på ca 140 m2, blant annet inkludert et bolighus på ca 51 m2. 
Uthuset/annekset som det ønskes at boligen skal bygges sammen med, er ikke SEFRAK-
registrert, og det er ønskelig å kunne se på alternativer som ikke medfører at allerede 
overskredet areal blir ytterligere større. Dette svekker de fordeler som er nevnt over. 
 
Kommuneplanen ble vedtatt i 2018. Det er uheldig med mange dispensasjoner fra en 
forholdsvis ny plan. Dispensasjoner vil være med å uthule planen. Dette er en ulempe som 
må tillegges mye vekt. 
 
Konklusjon:  
Kommunedirektøren ikke fordelene er klart større enn ulempene, og kommunen har ikke 
hjemmel til å gi dispensasjon. De to vilkårene i pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget(PMU) søknad 
om dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler utnyttelsesgrad. 
De to vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt.  
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Mathilde Hjort 
Konstituert kommunedirektør


