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Vedtak i klagesak
kommune

om dispensasjon

til oppføring

av bolig

på gbnr.

23/2, Askøy

Fylkesmannen
er i brev av 24.11.2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
oppnevnt som settefylkesmann
for å avgjøre klagesaken.
Det er klaget innenfor fristen,
vilkårene for å behandle
saker er oppfylt.
Fylkesmannen
tar klagen til følge, og vi omgjør
02.10.2015, slik at det ikke blir gitt dispensasjon

Askøy kommunes
til tiltaket.

vedtak

og

av

Sakens
bakgrunn
Det er på vegne av Willy Hanevik søkt om dispensasjon
for oppføring av enebolig og
tilkomstvei med tilhørende
uteomhusopparbeidelse
på eiendommen
gbnr. 23/2 i Askøy
kommune.
Det er fra før ett våningshus
på gården. Tiltakshaverens
behov gjør at det ikke
lenger lar seg gjøre å bo i våningshuset.
Det aktuelle området er avsatt til landbruks-,
natur- og friluftsområde
(LNF) i
kommuneplanen.
Omsøkt tiltak ligger også innenfor kjerneareal
for landbruk og innenfor
hensynssone
110, som er sikringssone
for nedslagsfelt
for drikkevann
i kommuneplanen.
Fylkesmannen
dispensasjon
tiltaket.

i Hordaland
uttalte seg til saken 06.08.2015
og anbefalte
at det ikke ble gitt
til tiltaket. Statens vegvesen
hadde i brev av 05.08.2015 ikke merknader
til

Askøy kommune ved Utvalg for teknikk og miljø gav i møte 02.10.2015 dispensasjon
oppføring av enebolig nummer to på gården, og vedtak ble sendt ut 21.10.2015.
Kommunen
«Kan ikke se at dette omrâdet som er belagt
treklynge er egnet til forproduksjon.
Dette er også hevdet
for dispensasjonen;
o
o
o

til

med mose idagen
og omfattende
fra grunneier
ved befaring. Vilkår

Boligen skal plasseres
langt mot vest hvor jorden er svært skrinn og lite dyrkbar.
Det benyttes eksisterende
veg og avkjørsel inn på kommunal
veg.
Det skal benyttes minirenseanlegg
for avløpet inntil boligen kan tilknyttes offentlig
avløpsanlegg.
Slike anlegg har en meget høy rensegrad
og vil ikke påvirke
nedslagsfeltet
i betydelig grad. Overgang
til offentlig avløp vil trolig skje før
Askevatnet
tas i bruk som dnkkevannskilde.
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Utvalget mener at dersom gården skal holdes i hevd, og dersom erfaring og plikter skal
kunne overføres mellom generasjoner kan en ikke vente til offentlig avløp gjøres tilgjengelig.
Bruk av minirenseanlegg
ansees som akseptabel løsning i perioden frem til offentlig avløp
foreligger. Det vil ikke være noe undergraving av klausuleringsbestemmelsene
siden et av
vilkårene for boligen vil være at den tilknyttes offentlig avløp når dette foreligger. Denne
gården er en av svært få i Hanevik som ikke har hus nummer to på gården og en kan av den
grunn ikke se at dette skal skape noen form for presedens idette området. Det er vel mer
næriiggende å utligne forskjellen som har oppstått over år. »
Fylkesmannen i Hordaland klaget på vedtaket i brev av 26.10.2015. «Fylkesmannen
mener
det foreligger et klart enstemmig grunnlag som tilsier at søknaden og tillatelse til tiltaket må
avvises. Hensynene bak LNF-formål og kjerneområde landbruk er å verne produktive
jordbruksareal
og muligheten for fremtidig jordbruksproduksjon.
Hensynene blir vesentlig satt
til side med å bygge en enebolig på landbruksareal.
Hensynet bak retningslinjer for
nedbørsfeltet til Askevann er å sikre trygt og rent drikkevann for kommunen. Det blir
vesentlig satt til side med å bygge en ny bolig i sone 1. Vilkår for dispensasjon etter pbl. §
19-2 er derfor ikke oppfylt. Videre kan ikke Fylkesmannen se klare fordeler ved omsøkt tiltak
annet enn at tiltakshaver får oppfylt sitt ønske om å bygge en enebolig på aktuelle eiendom.
Ulempene for samfunnet er derimot en varig forringe/se av jordbruksressurser
og vesentlig
presedensfare
når det gjelder etablering av nye boenheter innenfor et nylig etablert
drikkevannsfelt med stort utbyggingspress.
Vi kan ikke se at det er fremlagt en klar overvekt
av argumenter som tilsier at dispensasjon bør gis. Fylkesmannen klager derfor på
dispensasjonsvedtaket.
»
Fylkesmannen
vurdert.

i Hordaland

ba også om utsatt iverksetting

av vedtaket,

noe som ikke er

Tiltakshaveren framhever at boligen er plassert slik at det mest mulig skåner dyrkbar jord, og
han mener at det er feil at tiltaket vil stykke opp landbruksressursene
i området, siden
boligen er planlagt ført opp inntil eksisterende bebyggelse uten noe dyrkbart areal mellom
boligen og våningshuset på gården.
Tiltakshaveren
bemerker at Fylkesmannen ikke har vært på befaring,
derfor bør legge vesentlig vekt på kommunens vurdering i saken.
Det bemerkes at verken Fylkesmannen eller noen av uttaleinstansene
personlige grunnene for dispensasjon som er oppgitt i søknaden.

og at klageorganet

har vektlagt de helt

Det anføres at gården er en av svært få i Hanevik som ikke har kårbolig på tomten. Tar man
dette i betraktning er faren for presedens særdeles liten. Det hevdes at det blir
selvmotsigende
å anføre at eiendommen ikke har bruk for ny kårbolig når man i samme
skriv argumenterer for viktigheten av gårdens fremtidige drift.
Det anføres at et minirenseanlegg
drikkevannskilden.

vil hindre at boligen utgjør noen ulempe for

Det anføres at det ikke er påvist konkrete eller generelle
dispensasjonen.
Tiltakshaveren

klaget.

viser

til flere

saker

ulemper som følge av

der det er gitt dispensasjon

uten at Fylkesmannen

har
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Regelverk
Vi skal som Klageinstans se til at kommunen under behandlingen av saken har fulgt de
lovene, forskriftene og saksbehandlingsreglene
som gjelder på området. Fylkesmannen
under klagebehandlingen
prøve alle sider ved vedtaket, også de skjønnsmessige
vurderingene som kommunen har gjort. Ved prøving av det kommunale skjønnet skal
hensynet til det lokale selvstyret vektlegges, jf. forvaltningsloven
§ 34 andre ledd.

kan

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 11-6 at kommuneplanen
er juridisk bindende for
nye eller utvidelse av eksisterende tiltak. I LNF-områder er det ikke tillatt med fradeling eller
bygging til andre formål enn landbruksformål
eller næringsvirksomhet
basert på brukets
ressursgrunnlag,
jf. plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 5 bokstav a.
Tiltak i strid med plan eller bestemmelser i plan- og bygningsloven,
kan bare tillates dersom
det blir gitt dispensasjon fra bestemmelsen tiltaket strider mot, jf. plan- og bygningsloven
kapittel 19.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen dispensere fra bestemmelser
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Kommunen kan ikke dispensere dersom
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å dispensere være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vilkårene i plan- og bygningsloven
§ 19-2 er rettslige vurderingstema,
ikke et kommunalt skjønn. Det er derfor ikke anledning til
å legge nevneverdig vekt på hensynet til det lokale selvstyret.
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Etter forvaltningspraksis
skal begrunnelsen for å
dispensere være spesiell og gjelde særlig for tiltaket, og kommunen skal ikke dispensere ut
fra mer generelle vurderinger. Ved dispensasjon fra planer og tiltaksforbudet
i strandsonen
skal kommunene legge særlig vekt på statlige og regionale rammer og mål. Kommunen bør
heller ikke dispensere fra planer eller forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 når regionale
etter statlige sektormyndigheter
har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.
Fylkesmannens
vurdering
Saken gjelder dispensasjon til oppføring av enebolig og tilkomstvei med tilhørende
uteomhusopparbeidelse
i LNF-område. Et våningshus nr. to på gården inngår i
landbruksbegrepet
dersom det er nødvendig for driften av gården. Det går fram av saken at
gården ikke er i drift, og at det ikke er hensynet til driften av gården som er årsak til
søknaden om bolig i området. Tiltaket inngår derfor ikke i landbruksbegrepet,
og krever
derfor dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2.
Det er påpekt at Fylkesmannen ikke har vært på befaring på området. Ut fra sakens
opplysninger, anser vi saken godt nok opplyst og utredet til at det kan treffes vedtak i saken.
Utgangspunktet
er at kommunen skal regulere byggeaktiviteten
gjennom plan for å få en
helhetlig vurdering av bruken av områdene i kommunen. Gjennom en grundig planprosess
kan kommunen sikre at offentlige og private standpunkt kommer fram, slik at planer for
arealdisponeringen
blir fastlagt på et best mulig grunnlag. I planleggingsprosessen
må ulike
interesser, fordeler og ulemper, veies opp mot hverandre, og det må konkluderes etter en
samlet vurdering.
Det følger av lovforarbeidene,
være kurant å gi dispensasjon
Dispensasjon

jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)
etter § 19-2.

kan ifølge plan- og bygningsloven

pkt. 6.19 s. 242, at det ikke skal

§ 19-2 andre ledd kun gis dersom
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hensynene bak bestemmelsene
det blir dispensert fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg
kreves det at fordelene ved tiltaket er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Det må avgjøres om hensynene som ligger til grunn for kommunens planlegging av området
blir vesentlig satt til side. Det anføres at kårhuset skal settes opp på skrinn jord slik at den
dyrkbare jorden skånes. Det er også anført at tiltaket er omsøkt i nærheten av eksisterende
bebyggelse, slik at det ikke vil punktere et større landbruksareal, eller kreve ny tilkomst
utover forlenging av eksisterende avkjørsel.
Det er likevel på det rene at området der huset er planlagt består av overflatedyrka jord, som
kan brukes til forproduksjon og til beitemark. Tiltaket er irreversibelt og vil ikke gjøre det
mulig å tilbakeføre arealet til jordbruksdrift
i fremtiden, det vil si at det reduserer
ressursgrunnlaget
for gården.
l tillegg til at området der tiltaket er omsøkt ligger i LNF-område, og i kjerneareal for
landbruk, ligger det også i Kulturminneplan - A-område. Det ligger også i en sikringssone
fordi området er nedslagsfelt for drikkevann, noe som tilsier at også andre hensyn enn
landbrukshensynet
blir satt til side ved tiltaket.
Kommunen har allerede gjennom kommuneplanen
differensiert mellom område som bør
bevares mot ytterligere arealinngrep, og område som er egnet for utbygging. Vi har ut fra det
ovennevnte kommet til at en dispensasjon til bolig nr. to er i strid med den kommunale
differensieringen
som er gjort for området gjennom kommuneplanen,
og undergraver
kommuneplanen
som styringsdokument
og informasjonsgrunnlag
på dette punktet. Vi har
kommet til at hensynene bak arealformålet er vesentlig satt til side.
Selv om det ikke har vært nødvendig for vårt resultat, vurderer vi også de eventuelle
fordelene og ulempene med tiltaket, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. Det anføres at de
fleste landbrukseiendommer
har et kårhus, det vil si et hus nr. to på gården. Vurderingen av
dette er gjort i forbindelse med hva som faller inn under landbruksbegrepet.
Dersom
kårboligen ikke er nødvendig for driften av gården, vil en bolig nr. to på gården ikke stå i
noen særstilling enn andre boliger som ikke har tilknytning til gården. At tiltaket medfører en
bolig nr. to på gården, vil derfor ikke i seg selv vektlegges som noen fordel med tiltaket.
Fordelen tiltaket utgjør for tiltakshaveren,
skal ikke legges særlig vekt på i en
dispensasjonsvurdering.
I vurderingen av om fordelene med tiltaket er klart større enn
ulempene, bør det i utgangspunktet
kunne påvises konkrete arealmessige fordeler, utover
den konkrete eiendommen, for å kunne dispensere. Vi kan ikke se at det forligger slike
momenter, men kommer i stedet til at nedbygging av produktivt landbruksareal
må anses
som en kvalifisert ulempe.
Det skal ifølge plan- og bygningsloven § 19-2 tredje ledd likevel legges særlig vekt på hvilke
konsekvenser dispensasjonen
har for helse, miljø og sikkerhet.
Det følger av ot.prp. nr. 32 (2007-2008)

s. 242 at «Bestemmelsen

åpner for at det i saker hvor

det foreligger helt spesielle sosialmedisinske,
personlige
og menneskelige
hensyn,
hensyn tillegges vekt. Det understrekes
at slike hensyn normalt ikke har avgjørende
dispensasjonssaker
etter plan- og bygningsloven»

kan slike
vekti

Det vises til at tiltakshaveren av sosialmedisinske
grunner har behov for et nytt hus tilpasset
hans behov, siden eksisterende våningsbolig er meget gammelt og vanskelig å tilpasse.
Fylkesmannen legger for øvrig til grunn at dispensasjon på grunn av personlige eller
medisinske behov i første rekke vil være knyttet til mer byggetekniske eller planmessige
løsninger, som for eksempel tilretteleggingstiltak
for å sikre at brukene med nedsatt
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funksjonsevne
fortsatt skal kunne benytte eksisterende tiltak. Rene arealbruksendringer,
som her oppføring av en fullstendig ny bolig, kan i prinsippet også være aktuelt, dersom det
godtgjøres at søkeren har klare og helt særskilte behov for å bo i et bestemt område, hvor
det ellers ville være vanskelig å få byggetillatelse. Vi kan imidlertid ikke se at det foreligger
slike grunner, men at søknaden i hovedsak er motivert ut fra et ønske om å bygge ny bolig
på egen grunn. Dette fremstår som et alminnelig hensyn og er ikke særegent for den
konkrete saken. Selv om søkerens situasjon gjør det vanskelig å bli boende i den
eksisterende boligen, har vi derfor kommet til at disse hensynene ikke kan få avgjørende
vekt i dispensasjonsvurderingen.
Fylkesmannen kan etter en samlet vurdering av opplysningene i saken ikke se at det
foreligger rettslig grunnlag for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2.
Tiltakshaveren
har vist til flere andre saker der det er gitt dispensasjon, der Fylkesmannen
Hordaland ikke har klaget på vedtakene, og mener dette taler for å gi dispensasjon også i
denne saken.

i

Det er på det rene at forvaltningen må etterstrebe det å skulle behandle like tilfeller likt.
Dette gjelder på alle nivå, også når forvaltningen som sektormyndighet
vurderer om den skal
klage eller ikke på et vedtak.
Når det gjelder dispensasjonssaker
etter plan- og bygningsloven,
har Sivilombudsmannen
i
sin årsmelding fra 2010 s. 46 uttalt at «[n]år noen har søkt om å få utføre et tiltak som eri
strid med loven eller planer, er det plan- og bygningsmyndighetenes
oppgave å vurdere om
vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt.
Ettersom dispensasjonsvurderingen
skulle ta utgangspunkt i disse hensynene, har jeg flere
ganger uttalt at likebehand/ingshensyn
ikke alene kunne utgjøre grunnlaget for
dispensasjon. »
Vi har sett på sakene og ser at noen av sakene kan ha likhetspunkter med foreliggende sak.
Ut fra vår forståelse av regelverket, mener vi derimot det kunne det være grunnlag for å se
på om kommunens praksis har vært i tråd med regelverket i disse sakene, med tanke på en
vurdering av om praksis for framtiden burde innskjerpes noe.
Allmennheten burde også kunne forvente en ensartet klagepraksis der forvaltningen har
klagerett på vedtak. Det faktum at det ikke er klaget på tidligere dispensasjoner,
kan likevel
ikke skape presedens for den rettslige vurderingen av om det kan gis dispensasjon i denne
saken.
Slik vi vurderer saken, er ikke vilkårene for dispensasjon
derfor ikke å kunne gi dispensasjon til tiltaket.
Vedtak
Fylkesmannen
tar klagen til følge, og vi omgjør
02.10.2015, slik at det ikke blir gitt dispensasjon
Vedtaket

til stede i denne saken, og vi finner

Askøy kommunes
til tiltaket.

er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven

vedtak

§ 28 tredje ledd.

av
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