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GBNR 5/46 -DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL 
GBNR 5/71  
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 06.09.17 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan Lauvlia 02.09.2004 
 
Sammendrag: 
Det er søkt om å få fradele et tilleggsareal på ca. 320 m2 fra 5/46, arealet skal tillegges 5/71. 
Reguleringsplan for området er Lauvlia med plan-id 117. Fradelingen tillates da dette fører 
til bedre utnyttelse av området og det innebærer ingen formålsendring eller økning i antall 
tomter, det har heller ikke kommet noen merknader til nabovarsel. Det settes som krav av 
tilleggsarealet skal sammenslås med 5/71. 
 
Saksutredning: 
Tor Erlend Framstad søker om å få fradelt et tilleggsareal på ca. 320 m2 fra 5/46 som skal 
tillegges 5/71. Han er eier av begge tomtene. Reguleringsformål endres ikke.  
Søknad begrunnes med at det da blir en mer hensiktsmessig utnyttelse av arealene innenfor 
reguleringsplanens formål. 
Det er ikke kommet inn merknader til nabovarsel. 
 
Vurdering: 
Arealformål 
Tiltaket må behandles som en dispensasjonssøknad da tiltaket ikke er i tråd med 
reguleringsplankartet for Lauvlia. Arealet er regulert til fritidsbolig og fradelingen vil ikke 
føre til formålsendring, men kun endring av regulert tomtegrense. Dersom kommunen 
innvilger fradelingssøknaden vil tilleggsarealet få et areal på ca. 320m2, som senere skal 
sammenslås med 5/71. Eiendommen vi da få et areal på til sammen ca. 1353 m2 som da 
tilsvarer de andre tomtene i området. 
 



 
 

 
 
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. 
 
Slik rådmannen ser det så blir verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller 
formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt. Det er en liten endring innenfor et 
formålsområde. At arronderingen tomtene imellom blir bedre, samt at det ikke rokker ved 
vegretter eller vann- og avløp, gjør at rådmannen mener dispensasjon her er akseptabelt. 
Rådmannen er kjent med at det er inngått partsavtaler mellom de ulike tomteeierne slik at 
de ikke bygger ned utsikt til hverandre. Dette er privatrettslige avtaler som kommunen ikke 
tillegger vekt. 
 
Veg 
Opparbeidet veg er ikke i samsvar med regulert veg, dette medfører at adkomst til 5/47 og 
5/71 pr. i dag går over 5/46. Selv om det er lik hjemmelshaver på 5/46 og 5/71 bør vegrett 
sikres gjennom avtale/tinglysing. 
Fradelingen av tilleggsarealet vil ikke øke avkjøringsfrekvensen, og adkomst for 5/47 vil 
fortsatt gå over 5/46.  



 
Veg, vann og avløp 
Fradelingen vil ikke endre vilkår for veg, vann og avløp da dette er et tilleggsareal som skal 
sammenslås med 5/71 og skal ikke bebygges. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 og 20-1, bokstav m, tillates omsøkt fradeling 
av tilleggsareal på ca. 320 m2 fra 5/46 i henhold til kart datert 6/9-17 som ligger ved 
søknaden. 
 
Verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller formålsbestemmelsen i 
loven nevneverdig tilsidesatt. Det er en liten endring innenfor et formålsområde. At 
arronderingen tomtene imellom blir bedre, samt at det ikke rokker ved vegretter eller vann- 
og avløp, gjør at dispensasjon her er akseptabelt. 
 
Dispensasjonssøknaden innvilges med følgende vilkår: 

 Det kreves at det fradelte arealet sammenslås med 5/71.  

 Om adkomstveg skal gå over 5/46 må dette sikres gjennom avtale/tinglysing. 
 
 
 
Ådne Bakke Berit Indbjør Larsen 
Rådmann 


