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GBNR 9/18/16 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR TILBYGG 
MINDRE ENN 50M2 - SØRLIA HYTTEGREND  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om byggetiltak og dispensasjon med relevante vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øvrige saksdokumenter i ESA-sak 20/2235 
Reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend 
 
Sammendrag: 
Øyvind E. Larsen, fester på gbnr. 9/18/16 søker om å bygge på deres fritidseiendom med et 
tilbygg på 20 m² mot vest. I tillegg ønsker de å rive eksisterende frittliggende terrasse, og å 
bygge ny på nordsiden av bygget. Det er åpnet for å bygge terrasse i reguleringsplanen. 
Terrassen er under 0,5 meter over bakkenivå, og regnes ikke med i eiendommens BYA. 
 
Byggeplanene er i strid med reguleringsplanens forhåndsgodkjente skisser for utbygging, 
omtalt i reguleringsplanen. Kommunedirektørens vurdering er at å fravike disse i dette 
tilfellet ikke vil føre til at hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Videre er fordelene klart større enn 
ulempene ved å innvilge dispensasjon.  
 
Kommunedirektøren tilrår at det innvilges dispensasjon. 
 
Saksutredning:  

  
Aktuell eiendom 



Øyvind Emanuel Larsen søkte om tillatelse til tiltak 8.7.20. Eiendommen ligger innenfor 
aktsomhetsområde for jord -og flomskred. Som følge av stor saksmengde ble saken 
beklageligvis liggende en periode før det ble innhentet bekreftelse fra tiltakshaver om at 
han er innforstått med at farepotensialet må utredes før søknad om byggetiltak kan 
behandles. Krav til sikker byggegrunn i pbl. § 28-1 flg. skal oppfylles.  
 
Eiendommen ligger i Sørlia, gjeldende reguleringsplan er plan-ID 09035 Sørlia Hyttegrend, 
godkjent av kommunestyret 26.5.2011. 
 
Bakgrunn og begrunnelse for søknad om dispensasjon:   
Søknaden er begrunnet i behov for større fellesrom/oppholdsrom for familien. Ut i fra 
beliggenhet og ønske om ett større oppholdsrom i stedet for arealet fordelt på to. Dette vil 
ifølge søker gi muligheten til å flytte en del vegger innvendig og optimalisert inneområde 
for familien. Utvendig vil fasaden bli tilsvarende det som er innvilget på tun 11 i samme 
planområde.  
 

Tiltakshaver ønsker å bygge ut 20 m² samlet mot vest. 
 
Plangrunnlag 
Reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend åpner for en kontrollert utvidelse av hyttene: «All 
videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal utføres i samsvar med ovennevnte 
utbyggingsplan datert 12.06.2009 og i samsvar med alternative eksempler på tilbygg datert 
januar 2010.» 
 
Utbyggingsplanen legger føringer for framtidige utvidelser i de ulike tun. Denne planen 
åpner for utvidelsen for omsøkte hytte med omkring 20 m², men da fordelt på stue og bod 
på to sider av hytta, se skisse under. 



 
 
 
 
Lovgrunnlag 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven (heretter forkortet 
pbl.) 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 forskriften til 
loven skal det legges 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). 
 
Nabovarsling og høring av berørte interesser 
Søknad om dispensasjon er nabovarslet iht. pbl. § 19-1. Det har ikke kommet inn 
merknader til dette. Videre skal regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 
direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i § 1-8.  
 
I dette tilfellet har kommunedirektøren kommet til at saken ikke direkte berører 
regionale/statlige myndigheter, og besluttet at ekstern høring ikke er nødvendig. 
Beslutningen er tatt med grunnlag i at eiendommen er en etablert fritidseiendom i et 
regulert område. Det er ikke utvidelse av bebyggelsen av betydning. 



Vurdering: 
Samfunnssikkerhet og krav om utredning av naturfare 
Dersom kommunen har konkret kunnskap om fare eller ulempe som er omfattet av pbl. § 
28-1 første ledd, skal den kreve sikringstiltak, eller avslå søknad om tillatelse dersom sikring 
ikke er mulig. Det er tiltakshaver som har ansvar for å dokumentere at det likevel ikke 
foreligger fare, eller at det er mulig å motvirke faren gjennom sikringstiltak, jf. SAK10 § 5-4 
nr. 1 og nr. 3 bokstav g jf. pbl. § 21-2 første ledd. 
 
Kommunen skal påse at det er innhentet fagkyndige uttalelser om faren før tillatelse til 
tiltak gis. I dette tilfellet skal det forelegges dokumentasjon på at sikkerhetskravene i § 28-1 
er oppfylt før søknad om byggetillatelse kan behandles.  
 
Vurdering etter § 19-2 
Hensyn bak bestemmelsene  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.   
 
Den eksisterende tunbebyggelsen i området består av 3 hyttetyper – type 1, 2 og 4. 
Videre utvidelser og modernisering innen planområdet er ønskelig. Den interne plassering 
av bygningene innen det enkelte tun og allerede gjennomførte utvidelser setter klare 
begrensninger for videre utvidelser. Formålet med bestemmelsene er å oppnå en 
arealmessig best mulig fordeling. Videre er det, ut fra estetiske hensyn, vært et mål å oppnå 
en enhetlig utbygging tilpasset den eksisterende bebyggelse og hustype. 
 
Å fravike fastsatte reguleringsbestemmelser skal ikke være en kurrant sak. I dette tilfellet vil 
utbyggingen skje i sin helhet på den ene av de to sidene av hytta som reguleringsplanen gir 
anledning til. På denne måten er det kommunedirektørens vurdering at utbyggingen ikke vil 
føre til en uheldig undergraving av planen hva gjelder arealmessig god tilpasning og 
estetiske hensyn. Å tillate ønsket utbygging i denne saken kan ikke sies å sette hensyn bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse vesentlig 
til side.  
 
Fordeler må være klart større enn ulempene 
Med hensyn på beliggenhet av ønsket utbygging, kan det synes som en god løsning at 
utvidelsen kun gjøres mot vest. Den vil ikke ha negativ innvirkning på nabohyttene i samme 
felt. I det hele tatt er det få påviselige konkrete ulemper av betydning ved å imøtekomme 
søknaden om dispensasjon.   
 
Det er anført i søknaden at et slikt tilbygg vil medføre fordelaktig arealressursdisponering 
for familien. En søknad om dispensasjon vil nesten uten unntak begrunnes i personlige 
ønsker og behov for søker. Det er kun begrenset adgang til å vektlegge slike i vurderingen, 
men nettopp en forbedret utnyttelse av eiendommen vil kunne tillegges noe vekt. Det er 
videre presisert i reguleringsplanen at det er ønskelig med videre utvidelser og 
modernisering innen planområdet. En utvidelse av oppholdsrom vil falle innunder denne 
betegnelsen etter kommunedirektørens vurdering. 
  
 



Etter kommunedirektørens vurdering er de to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 oppfylt.  
Dersom utvalget for plan -og miljø mener at dispensasjon likevel ikke bør gis, må dette 
begrunnes i det frie forvaltningsskjønn som ligger i samme bestemmelse.  
 
Vurderingskriterier er da om det er reell fare for flere lignende tiltak, og hvilke 
konsekvenser en evt. presedens vil gi. Eventuell usaklig forskjellsbehandling hører også 
under her. Lokale forhold og hvorvidt tillatelse kan føre til en uønsket utvikling. 
 
Det er gitt tillatelse til avvik fra de forhåndsgodkjente utbyggingsmulighetene i en lignende 
sak i 2018. PU-sak 12/18. Dette taler for å behandle denne saken på samme måte. Fare for 
presedens taler på den annen side for å holde seg til de forhåndsgodkjente 
utbyggingsmulighetene hjemlet i reguleringsplanen. Det er ikke tvil om at det vil kunne 
komme flere lignende søknader.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar utvalget for plan -og miljø å innvilge søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend pkt. 1.9, jf. utbyggingsplanen og 
forhåndsgodkjente alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.  
 
Søknaden om tiltak kan behandles i tråd med innsendt søknad av 8.7.20 med eventuelle 
nødvendige suppleringer. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak 
avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
 
Vilkår: 
Eiendommen skal utredes i tråd med aktsomhetskart for jord -og flomskred. Tiltakshaver 
skal forelegge dokumentasjon på at sikkerhetskravene i § 28-1 er oppfylt før søknad om 
byggetillatelse kan behandles.  
 
Alternativ 2  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar utvalget for plan -og miljø å gi avslag på søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend pkt. 1.9, jf. utbyggingsplanen og 
forhåndsgodkjente alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.  
  
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, skal avslaget 
begrunnes i kommunens frie forvaltningsskjønn, jf. samme paragraf.) 
 
 
 
 
Ådne Bakke Christina Nystuen 
Kommunedirektør


