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Tittel
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BYGGING AV
TILBYGG OG FASADEENDRING
MAIL TIL BYGGESAK
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
AREALPLAN FOR HAGANES

Kort sammendrag:
Det er den 15.06.10 mottatt søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens
arealdel i Sjøgata, Kirkenes, i fbm utvidelse av enebolig. Omsøkte område er avsatt til
boligformål i Kommuneplanens arealdel som innehar bestemmelser om at ”i hele

formålsområde BB1 kan det ikke settes i verk tiltak (PBL § 81,84,86b og 93) før området
eller deler av området inngår i en reguleringsplan”. I retningslinjene til denne bestemmelsen
står det at det skal utarbeides reguleringsplan for ”gjenreisningsbyen”, som skal gi føringer
for bevaring av gjenreisningsbyens karakter. Sjøgata ligger innenfor det som i arealdelen er

definert som gjenreisningsbyen, og det er derfor søkt om dispensasjon jfr. Plan - og
bygningslovens §19.
Faktiske opplysninger:
Søknaden omfatter et tilbygg med en grunnflate på 40 m2, i 2 etasjer. Høyder, stiluttrykk,
fasader med mer er som eksisterende bolig. Utnyttelsen etter utbygging vil være 28% BYA.
I bestemmelsene til arealdelen er anbefalt utnyttelsesgrad 40 %.
Parkering i hht parkeringsvedtektene vil skje på egen tomt, og det gjøres ikke forandringer i
avkjørsel, vann/avløp med mer.
Dispensasjon
Søknad om dispensasjon reguleres etter PBL 2009 av §§ 19-1 til og med 19-4, og er noe
endret i forhold til PBL 85, § 7.
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er rettslig avgrenset. Det kreves at hensynene bak
den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal det foretaes
en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må
foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det
normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det
søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldene med styrke. Lovgiver har i lovkommentaren
til ny plandel i PBL utdypet hvilke hensyn og vurderinger som skal foretas;
-

om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.
Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering.
Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse,
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Nasjonale eller regionale rammer og mål
Om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig
vekt
Om det dispenseres fra saksbehandlingsregler

Hvis vurderingen etter første, andre og siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke
er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst være
aktuelle skjønnsmomenter i vurderingene etter første og andre strekpunkt.
Om konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er
anledning til å gi dispensasjon - så skal det i tilfelle foretas en vurdering om det finnes grunn
til å dispensere. Det er således en forutsetning at kommunen må ha en saklig grunn både for
å innvilge og ikke innvilge dispensasjon. Grunner for ikke å gi dispensasjon kan for eksempel
være at kommunen ønsker å se saken i en større sammenheng, at det har vært mange nok
dispensasjoner i området, og at det eventuelt bør utarbeides ny plan før det gis tillatelse til
flere tiltak.
I tillegg reiser dispensasjoner fra planer særlige spørsmål. Dette fordi planene er blitt til
gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste organ –
kommunestyret. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike gjeldene plan.
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planen som informasjons - og
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen,
er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles
etter reglene om reguleringsplaner
Vurderinger.

Det er fra lovgivers side lagt vekt på at det er fordelene og ulempene i de aktuelle
dispensasjonsakene som skal klargjøres. Videre har lovgiver lagt særlig vekt på at fordelene
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. (se
andre strekpunkt ovenfor)
Administrasjonen kan ikke se at tiltaket medfører ulemper som skulle være større enn
fordelene. Tilbygg som dette vil imidlertid helt klart måtte vurderes opp i mot bestemmelsen
om gjenreisningsbyen i arealdelen og være gjenstand for en konkret vurdering.
Når stiluttrykk, fasader med mer på tilbygget ikke anses å være i strid med denne
bestemmelsen vil vilkårene for å kunne gi dispensasjon være oppfylt. Videre er andre
tekniske forhold som krav til parkering på egen tomt osv oppfylt.
Imidlertid må det vurderes konkret om denne saken ut fra hensynet til offentlighet, samråd og
medvirkning i planprosesser, er så viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved
dispensasjoner, men behandles etter reglene om reguleringsplaner. Dette kan ikke ses å
være tilfelle her. Det må i fht dette nevnes at naboene er varslet på vanlig måte, og at disse
ikke har innvendinger.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
næringsutvikling, infrastruktur, barn og ungdom, kompetansebygging, økonomi.
Det kan ikke ses at en slik søknad om dispensasjon vil ha noen betydning i fht hovedmålene,
noe som vel er vanlig i den enkelte byggesak.
I denne saken synes imidlertid vilkårene for å gi dispensasjon å være til stede. Tilbygget er
vurdert å ikke være i strid med de hensyn som bestemmelsene i arealdelen om
gjenreisningsbyen skal ivareta, og hensynet til offentlighet og medvirkning synes å være
oppfylt i tilstrekkelig grad.
Alternative løsninger:
Forslag til innstilling:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger formannskapet/utvalg for strategi og
utvikling søknad om dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanens arealdel punkt
4.1.1. i fbm byggesøknad i Sjøgata 17, søknad datert 07.06.10
Begrunnelse:
Etter en samlet vurdering fremstår fordelene større enn ulempene og dispensasjon innvilges.
Tilbygget er vurdert å ikke være i strid med de hensyn som bestemmelsene i arealdelen om
gjenreisningsbyen skal ivareta, og hensynet til offentlighet og medvirkning synes å være
oppfylt i tilstrekkelig grad.
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