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Forord 

 
Fylkesmannen i Trøndelag ønsker med dette informasjonsskrivet å gi veiledning til 

kommunene og klargjøre hvordan statlig myndighet behandler dispensasjonssaker. 

Skrivet skal også fungere som en oversikt over hvilke dokumenter som bør oversendes 

ved høring av dispensasjonssaker og hvilke vurderinger det forventes at kommunen gjør. 

 

Arealbruk skal primært avklares gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner. Dette vil 

blant annet sikre at utbygging skjer etter en samlet vurdering av konsekvenser for 

samfunn, naturressurser og miljø. Kommuneplanens arealdel er kommunens førende 

dokument i utbyggingssaker. Denne har blitt til gjennom en omfattende prosess hvor 

myndigheter og offentligheten har medvirket og der ulike interesser er veid opp mot 

hverandre for å finne en best mulig arealdisponering. For å bevare planen som et viktig 

styringsredskap for kommunens arealforvaltning skal det derfor ikke være kurant å 

fravike planen ved dispensasjon. 

 

Kommunen har likevel en lovfestet adgang til å gi dispensasjoner gjennom plan- og 

bygningslovens kapittel 19. Dette er et sentralt element for å kunne gi fleksibilitet i 

arealforvaltningen. Fleksibilitet er viktig for å kunne ivareta uforutsette hensyn som ikke 

planverket tar høyde for. Dispensasjoner skal imidlertid kun benyttes unntaksvis og kun i 

særskilte tilfeller der tiltaket er mest mulig avklart i forhold til omkringliggende 

interesser. 

 

Det bør være en kommunal målsetning å ha så få dispensasjoner som mulig. I den grad 

kommunen ønsker å vurdere å gi dispensasjon er det av stor betydning at lovens krav til 

dokumentasjon om grunngivning blir fulgt opp. Det er videre viktig at statlig og regional 

arealpolitikk blir fulgt opp også i vurderingen av dispensasjonssaker. Fylkesmannen 

anmoder derfor om en innskjerping av kommunenes dispensasjonspraksis. 

 

 

 

Steinkjer, 13.3.2018 
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Foto: Fylkesmannen i Trøndelag 

Dispensasjonsbehandling etter plan- og 
bygningsloven 
 

Kapittel 19 i plan- og bygningsloven 

(pbl) omhandler dispensasjon. Etter pbl 

§ 19-1 skal regionale og statlige 

myndigheter få mulighet til å uttale seg 

før det gis dispensasjon. En uttalelse fra 

høringsinstansene er et faglig innspill til 

kommunen, og skal bidra til å gi 

kommunen et bedre grunnlag for å 

foreta den interesseavveining som 

dispensasjonssøknaden krever.  
 
 

Saksbehandling  

Det skal ikke være en enkel sak å fravike 

eksisterende plan, og dispensasjoner 

skal heller være unntaket enn regelen. 

Dispensasjoner krever i følge plan- og 

bygningsloven § 19-1 grunngitt søknad. 

Videre må søknaden inneholde relevante 

opplysninger om tiltaket og en 

redegjørelse for hvilke bestemmelser det 

ønskes dispensasjon fra. Det er søkers 

ansvar å redegjøre for hva som taler for 

at dispensasjon bør innvilges. Som en 

del av kommunens behandling bør det 

vurderes hvorvidt det foreligger 

alternative, allerede planavklarte 

løsninger. Det er derfor viktig at 

kommunen holder oversikt over ledige 

tomter i planavklarte områder for 

fritidsboliger, boliger og næring.  

 
I tilfeller hvor det søkes om dispensasjon 

fra arealstatus i planer må kommunen 

vurdere tiltaket i forhold til eventuell 

reguleringsplikt som fremgår av 

kommuneplanens arealdel. Eventuelt om 

tiltaket må anses som et større bygge- 

og anleggstiltak med miljøvirkninger som 

medfører slik planleggingsplikt, jf. pbl § 

12-1. Dersom kommunen kommer til at 

tiltaket omfattes av en slik plikt er dette 

et selvstendig avslagsgrunnlag for 

dispensasjonssøknaden. Det kan i 

spesielle tilfeller dispenseres også fra 

reguleringsplikten. 
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Gaulosen i Trondheim og Melhus kommuner. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag 

 

Saker som skal oversendes for 

uttalelse 

Etter pbl. § 19-1 tredje punktum skal 

regionale og statlige myndigheter få 

mulighet til å uttale seg om dispensasjon 

fra planer, plankrav og bygge- og 

deleforbudet i § 1-8 dersom deres 

saksområde blir direkte berørt. Saker 

som berører miljøverninteresser, 

reindriftsinteresser, landbruksinteresser, 

samfunnssikkerhet, barn og unge og 

helse og omsorg skal oversendes 

Fylkesmannen. 

 

Dersom kommunen er usikker på om 

saken skal oversendes, bør kommunen 

ta kontakt med Fylkesmannen for 

veiledning. Hvis en sak som skulle vært 

oversendt til uttalelse ikke er blitt 

oversendt, kan vedtak om dispensasjon 

bli kjent ugyldig.  

 

Søknader som ikke behøver oversendes: 

• mindre tilbygg/mindre tilleggsareal 

som ikke berører landbruksverdier 

• mindre tilbygg/mindre tilleggsareal i 

100-metersbeltet som plasseres i 

bakkant av eksisterende bebyggelse 

• endring av gesims- og mønehøyde og 

andre mindre byggtekniske 

endringer.  

 

Det er ikke nødvendig å oversende saker 

med negativ innstilling. Dersom saken 

ved politisk behandling ønskes endret fra 

avslag til innvilgelse må 

saksbehandlingen i kommunen stoppe 

inntil saken er sendt på høring til 

regionale og statlige myndigheter hvis 

saksområder blir direkte berørt. Det skal 

da ikke fattes noe bindende vedtak før 

saken har vært på høring. Dersom det 

fattes et positivt vedtak uten at saken 

har vært på den nødvendige høringen vil 

dette være en saksbehandlingsfeil som 

kan føre til at vedtaket blir ugyldig. 

 

Høringsfrist 

Frist for uttalelse i dispensasjonssaker er 

4 uker i henhold til plan- og 

bygningslovens  

§ 21-5. 

 
Samarbeidsavtale  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-

Trøndelag fylkeskommunes har tidligere 

hatt en samarbeidsavtale ved behandling 

av dispensasjonssaker, jf. brev fra Sør-

Trøndelag fylkeskommunen datert 

05.05.2010. Denne avtalen utløp 

31.12.2017, og dispensasjonssaker skal 

heretter sendes både Fylkesmannen og 

fylkeskommunen dersom disse er berørt. 
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Krav til oversendelsesbrevet 
For høringsinstansene er det viktig at 

saken er så godt opplyst som mulig når 

de mottar den. God saksutredning gjør 

det enklere å gjennomføre en effektiv 

saksbehandling, også på regionalt nivå.  

 

Av disse grunner ønsker Fylkesmannen 

at følgende opplysninger oversendes:  

 

• Opplysning om hva det søkes 

dispensasjon fra – det vil si planer og 

formål, plankrav eller bygge- og 

deleforbudet i pbl. § 1-8. 

 

• En redegjørelse for hva søknaden 

gjelder - tiltakets omfang, utforming 

og planlagt bruk, dispensasjonens 

varighet, samt tiltakshavers 

begrunnelse for hvorfor det søkes om 

dispensasjon. Eventuelle vilkår for 

dispensasjon skal også fremgå. 

 

• Oversiktskart og detaljkart der det 

aktuelle området er avmerket. 

Oversiktskartet bør være i målestokk 

1:100 000. Detaljkartet må ha 

opplysninger om gårds- og 

bruksnummer. Tiltakets lokalisering i 

henhold til gjeldende plan må komme 

frem av oversendelsen. 

 

• Miljøfaglig vurdering med oversikt 

over tiltakets konsekvenser for klima, 

naturmangfold, vassdrag, 

strandsone, landskap og 

friluftsinteresser. Tiltakets betydning 

for problematikk knyttet til 

forurensning i form av støv, støy og 

forurensning i grunnen må også 

vurderes. 

 

• Landbruksfaglig vurdering med 

arealoppgave (størrelse og kvalitet) 

og vurdering av drifts- og 

miljømessige ulemper, virkninger for 

beiteinteresser og kulturlandskap. 

Dersom det foreslås bygging på 

dyrka mark er det viktig å synliggjøre 

hvilke alternativer som er vurdert. 

 

 

 

 

 

• Reindriftsfaglige vurderinger som 

skal inneholde: 

- Hvilke reinbeitearealer som 

berøres, jf. arealbrukskart og 

distriktsplan for reindrifta. 

- Hvordan tiltaket vil påvirke 

reindriftsinteressene. 

- En beskrivelse av hvilken kontakt 

som har vært opp mot berørt 

sijte/reinbeitedistrikt. 

 

Saker som kan berøre reindrift 

sendes også på høring til berørte 

reinbeitedistrikt. Kontaktinfo ligger 

på Fylkesmannens hjemmeside. 

 

• En oversendelse til høringsinstansene 

bør inneholde kommunens foreløpige 

vurdering av om det er grunnlag for 

å gi dispensasjon i den konkrete 

saken. 

 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen 

etter forvaltningsloven § 17 plikter å 

sørge for at saken er så godt opplyst 

som mulig. Kommunen bør av den grunn 

sørge for at saken er best mulig utredet 

før saken oversendes oss.  

 

Fylkesmannen minner om at en 

vurdering etter naturmangfoldloven §§ 

8-12 skal synliggjøres i saker der natur 

og miljø berøres jf. § 7. Det er positivt 

dersom en vurdering av prinsippene i 

naturmangfoldloven følger med saken 

når den blir sendt på høring. Manglende 

synliggjøring av naturmangfoldlovens 

prinsipper i vedtaket vil være en 

saksbehandlingsfeil som i visse tilfeller 

kan føre til at vedtaket blir ugyldig. 
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Hoøya i Steinkjer kommune. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

 
 

 

 

Fylkesmannens uttalelser 

Fylkesmannen vil gi uttalelse til alle 

dispensasjonssaker som sendes på 

høring. Dispensasjonssaken vurderes 

opp mot de nasjonale og regionale 

interessene som Fylkesmannen skal 

ivareta. Fylkesmannens vurdering vil 

alltid følges av én av følgende tre 

konklusjoner: Ingen merknad, faglige 

råd eller fraråding med varsel om 

påklaging. 

 

Ingen merknad:  

Dersom Fylkesmannen konkluderer med 

ingen merknad betyr det at tiltaket ikke 

kommer i konflikt med nasjonale og 

regionale interesser.   

 

Faglig råd:  

Dersom Fylkesmannen gir råd om at det 

ikke bør gis dispensasjon som omsøkt, 

er dette å betrakte som et faglig råd til 

kommunen. Det bør legges vekt på 

denne uttalelse i kommunens videre 

vurdering av saken.   

 

Fraråding med varsel om påklaging: 

Dersom Fylkesmannen fraråder at det 

gis dispensasjon som omsøkt og varsler 

påklaging av vedtaket betyr det at 

tiltaket anses å være i strid med 

nasjonal politikk. Dersom kommunen 

likevel velger å gi dispensasjon skal 

vedtaket oversendes Fylkesmannen som 

vil vurdere å påklage vedtaket.  

 

Fylkesmannen vil så langt det er 

nødvendig befare alle saker som blir 

påklaget. 
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Dispensasjonsvedtaket 

Kommunen har etter pbl § 19-2 

anledning til å gi dispensasjon. 

Hovedregelen er imidlertid at alle tiltak 

skal være i samsvar med lov eller plan, 

og at det er ingen som har krav på 

dispensasjon. I pbl. § 19-2 fremgår det 

at dispensasjon ikke kan 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. 

Dette innebærer at det normalt ikke vil 

være anledning til å gi dispensasjon når 

hensynene bak bestemmelsen det søkes 

dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke. 

 

Det fremgår videre at kommunen ikke 

bør dispensere fra planer, lovens 

bestemmelser om planer og forbudet i § 

1-8 når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg 

negativt til dispensasjonssøknaden. 

 

Det er ikke anledning til å dispensere fra 

saksbehandlingsregler. Dette gjelder for 

både plansaker og byggesaker. 

 

Når det gjelder plankrav som følger av § 

11-9 nr 1 eller § 12-1 kan det 

dispenseres fra plankravet så fremt 

planen ikke utløser krav om 

konsekvensutredning. De generelle 

vilkårene for dispensasjon må 

selvfølgelig alltid være til stede. Dersom 

kommunen beslutter å innvilge 

dispensasjon er det viktig at grunnlaget 

fremgår klart i vedtaksbrevet. Dette 

gjelder særlig hvis noen har frarådet å gi 

dispensasjon. 

 

Dispensasjonsvedtaket er et 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 

b, og er således underlagt kravet om 

begrunnelse etter §§ 24 og 25. 

Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen 

samtidig med at vedtaket treffes. 

Dersom det fattede vedtaket avviker fra 

administrasjonens 

utredning/begrunnelse, må det 

utarbeides en ny begrunnelse for 

vedtaket. 

 

 

Vilkår for dispensasjon 

Kommunen kan i henhold til § 19-2 

første ledd andre punktum sette vilkår 

for dispensasjon. Vilkårene må ivareta 

lovens formål og hensyn, jf pbl §§ 1-1 

og 3-1. Vilkårene må også ligge innenfor 

rammen av de hensyn loven eller 

lovbestemmelsen skal ivareta, og ha en 

saklig sammenheng med 

dispensasjonen. Det er vesentlig at det 

settes vilkår som i størst mulig grad 

reduserer de negative konsekvensene i 

det aktuelle tilfellet. Dette kan for 

eksempel være vilkår om lokalisering 

eller tidsavgrensning på tiltaket. Vilkår 

som regulerer størrelse, høyde og form, 

slik at bygninger ikke skiller seg fra hva 

som anses som rimelig og naturlig for 

området, kan også være aktuelle 

(relevante bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel bør legges til 

grunn for disse vilkårene). 

 

Klagebehandling 

Det er adgang til å påklage alle sider ved 

et dispensasjonsvedtak for å få en ny 

prøving av vedtaket, både i forhold til de 

prosessuelle, materielle og 

kompetansemessige krav om oppstilles. 

For at klagemyndighetene skal kunne se 

hvilke prioriteringer og avveininger som 

kommunen har gjort er det viktig at 

vedtaket begrunnes. 

 

Kommunen skal oversende kommunens 

vedtak til berørte parter med varsel om 

klagefrist på 3 uker. 

 


