
SIRDAL KOMMUNE

Søknad om dispensasjon
Plan- og bygningsloven § 19

På gnr. ……. , bnr. ………… , eiendommen:……………….... i Sirdal søkes det om følgende 
tiltak:

 nybygg                   tilbygg

 bolig            fritidsbolig   næringsbygg

 veg            parkeringsplass   annet:……………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………....

Tiltaket og/eller parsellen (inntegnet på vedlagt kart) krever dispensasjon etter Plan- og 
bygningsloven § 19, og det søkes med dette om dispensasjon fra (sett kryss for det riktige):

 Plan- og bygningsloven § 29-4 Byggverkets plassering:

 høyde     avstand fra nabogrense

 Kommuneplanens arealdel

     Kommunedelplan Sirdal sør, plan ID 2013004

     Kommunedelplan Sirdal nord, plan ID 2016008

      byggeforbud i LNF-område       formål (arealkategori)          plankrav

      avstand til vann- og vassdrag    dyrket mark     bestemmelser

      viktige naturtyper: …………………………………………………………………...............

 Plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
         
     50-metersbeltet

 Regulerings- eller bebyggelsesplaner:

    Navn på regulerings-/bebyggelsesplan, plan ID: ..............................................................
  
      plankart:

          byggegrense       plassering           møneretning           arealformål

          annet: ............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

og/eller 

http://www.sirdal.kommune.no/


     bestemmelser:

         BYA                   høyde                   etasjeantall                   rekkefølgekrav

         annet: .............................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Gjengi teksten i bestemmelsen det søkes dispensasjon fra:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 Teknisk forskrift (TEK17)

§ …..       for følgende forhold:…………………………………………………………………….......

....................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….......

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Jeg/vi søker om: (sett kryss for det riktige)

 Dispensasjon etter pbl §19-1 (permanent)

 Dispensasjon etter pbl §19-3 (midlertidig) fram til følgende dato: .........................................

Annet lovverk:

Naturmangfoldloven (nml.): Ja Nei

Berører tiltaket verneområde (jf. nml. kapittel V)?

Hvis ja; er det fattet vedtak etter aktuelle verneforskrift?

Berører tiltaket prioriterte arter (jf. nml. § 23)?

Hvis ja; er det fattet vedtak etter aktuelle forskrift?

Jordlova (*):

Krever tiltaket tillatelse etter jordlova (§ 9: omdisponering og § 12: deling)?

Hvis ja; er det fattet vedtak etter jordlova?

Forurensningsloven m/tilhørende forskrifter:

Krever tiltaket tillatelse etter forurensningsregelverket?

Hvis ja; er det fattet vedtak etter aktuelle regelverk?

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag:

Gjelder tiltaket fysiske tiltak i vassdrag?

Hvis ja; er det fattet vedtak etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag?

(*) Det søkes med dette om tillatelse etter jordloven:



 § 9 omdisponering av areal

 § 12 fradeling (feste) av areal
     (saksbehandlingsgebyr for delingsaker etter jordloven § 12 vil komme i tillegg)  

Det må skriftlig redegjøres for de hensyn som etter deres syn skal tilsi at det bør gis 
dispensasjon (bruk gjerne eget ark i tillegg om du trenger mer plass).

Begrunnelse/mine argumenter: 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Sted ………………..……………………….., dato ……………………………………

Søkers underskrift: ……………………………………………………………………..

Postadresse: Postnr., poststed

Tlf. nr. E-post:

Vedlegg som skal følge søknaden:

   Gjenpart av nabovarsel
   Situasjonskart med tiltaket inntegnet

Vedlegg som kan kreves:

   Målsatte tegninger av tiltaket 
   Visualisering av tiltaket
   Dokumentasjon av rettigheter til grunn, atkomst, veg, parkering, vann, avløp, m.v. 
      Det som er nødvendig for at tiltaket kan gjennomføres. Rettigheter skal tinglyses.
Rapport naturfarevurdering (flom, skred)
Ev. vedtak etter annet regelverk
Andre vedlegg: ....................................................................................................................



VEILEDNING:

Når kommunen mottar en søknad om dispensasjon vil denne bli gjennomgått og sjekket i forhold til 
nødvendige vedlegg/dokumentasjon. Deretter blir den vurdert i forhold til PBL, kommuneplaner, 
reguleringsplaner eller annet lovverk om en kan tilrå at dispensasjon blir gitt.

Rådmannen har fått delegasjon til å vedta dispensasjoner for tiltak av ikke prinsipiell art hvor det ikke 
foreligger vesentlige merknader fra overordnet myndighet eller andre berørte etter høringsrunde. For 
øvrig blir dispensasjoner behandlet politisk i utvalg for teknikk, landbruk, miljø (TLM-utvalget).  

Kommunen har, som hovedregel, inntil 12 uker til å avgjøre søknad om dispensasjon fra den er 
komplett. Fristen for kommunal saksbehandling løper ikke mens søknaden er til uttalelse hos andre 
myndigheter. 

Når kan dispensasjon gis?

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Iht. pbl. § 19-2 kreves det at hensynene bak 
den bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, og hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må 
vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 
Dette innebærer at normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Dersom kommunen er positiv til å vurdere dispensasjon:

Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Agder og Agder fylkeskommune.
Saksbehandler skal vurdere om dispensasjonen berører andre fagmyndigheter, og eventuelt 
oversende saken til dem, eks. Statens Vegvesen.
Etter høringsfristen skal saksbehandler gå gjennom høringsuttalelsene, og på bakgrunn av dette 
legges saken fram til administrativ behandling (iht. delegasjon) eller politisk behandling (TLM-utvalget) 
med positiv eller negativ innstilling.

Dersom kommunen er negativ til å vurdere dispensasjon:

Saken legges direkte fram til administrativ behandling (vedtak om avslag) eller politisk behandling i 
TLM-utvalget med negativ innstilling. Dersom utvalget er positivt innstilt til dispensasjon vil saken bli 
trukket fra behandling og deretter sendt på høring som beskrevet ovenfor.

Klagebehandling:

Både innvilgelse og avslag på dispensasjon kan påklages av parter, berørte statlige eller regionale
myndigheter og andre med rettslig klageinteresse, som for eksempel tiltakshaver og naboer, jf. pbl
§ 1-9, tredje ledd og forvaltningsloven § 28. Når et kommunalt vedtak blir påklaget, skal 
kommunen
vurdere om klagen skal tas til følge eller om vedtaket opprettholdes. Klagen behandles i 
TLM-utvalget. Dersom vedtaket opprettholdes, skal saken sendes til Fylkesmannen for en 
endelig klagebehandling og avgjørelse.

PBL - Endret ved lov 8 mai 2009 nr. 27. 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 
Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke 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. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser 
for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges 
særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 
når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 
dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser av 
fristoverskridelse.

§ 19-3. Midlertidig dispensasjon 

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg
må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller 
oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand. 



Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del aksepterer disse forpliktelser. 
Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten 
hensyn til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst.


