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Vedtak - søknad om dispensasjon - nytt uthus - gnr. 9, bnr. 47

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Øystein Wathne får dispensasjon frå kommuneplanens arealdel til å byggja uthus på
gnr. 9 bnr. 47 i samsvar med søknaden. Vedtak er fatta i samsvar med pbl. § 19-2.

Grunngjevinga går fram av saksutgreiinga.

09.09.2019 -Eidfjord formannskap

Røysting:
Samrøystes vedteke.

FSK-19/116 -Vedtak:
Øystein Wathne får dispensasjon frå kommuneplanens arealdel til å byggja uthus på
gnr. 9 bnr. 47 i samsvar med søknaden. Vedtak er fatta i samsvar med pbl. § 19-2.

Grunngjevinga går fram av saksutgreiinga.

Desse har uttalt seg i saka: Saka har ikkje vore til uttale

Vedtak skal sendast til: Øystein Wathne

Endeleg avgjerd i: Formannskapet

Saka gjeld:
Øystein Wathne har søkt om dispensasjon frå arealdelen i kommuneplanen kpt. 6.1
om at det berre er tillate med eitt bustadhus og eitt uthus for kvar eining i LNF-
område. På eigedomen står det no eitt bustadhus, ein garasje og gamle Sæbø skule,
som er under riving. Uthuset det no vert søkt om dispensasjon til å byggje, og som
kjem i tillegg til bustadhuset og garasjen, skal stå der gamleskulen har stått.

Vurdering:
Kommunedelplanen sin arealdel seier i kpt. 6 (Bustad og fritidshus i LNF-område) at



På tomter med eksisterande bustadhus er det tillate oppført eitt bustadhus med eitt 
uthus for kvar eining. Uthus kan vera garasje på inntil 50m2. Bustadhus kan ha 
maksimal høgde på 8m. Maksimal utnyttingsgrad er 30%.   
 
På eigedomen står i det i dag eit bustadhus og ein garasje. I tillegg står gamle Sæbø 
skule her, men det er gjeve rivingsløyve på dette bygget, og søkjar har tidlegare 
opplyst at bygget er under riving. Sett bort frå den gamle skulen står det då bustad + 
garasje på tomta. Det nye uthuset er planlagt bygd på tomta der gamleskulen har 
stått. 
 
Det må etter dette vurderast om det skal gjevast dispensasjon frå kommueplanen 
kpt. 6.1 si føresegn om at det berre er tillate med eitt bustadhus og eitt uthus for kvar 
eining.  
 
Etter pbl. § 19-2 kan det ikkje gjevast dispensasjon dersom omsyna bak føresegna 
det vert dispensert frå, eller omsyna bak lova si føremålsføresegn vert «vesentlig 
tilsidesatt.» Samstundes må føremonane ved dispensasjonen vera «klart større» enn 
ulempene. 
 
Ordlyden «vesentlig tilsidesatt» syner at sjølv om omsyna bak føresegnene det vert 
dispensert frå kan måtta verta tilsidesette i ein dispensasjon, skal det ikkje skje i 
vesentleg grad. 
 
Spørsmålet blir etter dette om dispensasjon til bygging av uthus vil setje til side 
omsyna bak føresegna i kommunedelplanen pkt. 6.1 i vesentleg grad.  
 
Det kjem ikkje klart fram i kommuneplanen sin arealdel kva som faktisk er føremålet 
bak føresegna i kpt. 6.1 om at det berre er tillate med eitt bustadhus og eitt uthus per 
eining. Men ettersom det er tale om eit område som er regulert til LNF-område, kan 
ein anta at omsynet bak føresegna  er å hindra nedbygging av uteareal, og å hindra 
at landbruksjord skal gå tapt. 
 
Det er oppført bustadhus på mange tomter i dette LNF-området, og i planen er det 
ikkje noko skilje mellom det som er landbrukseigedomar og det som i realiteten er 
bustadeigedommar. Den aktuelle eigedomen i denne saka vert også omtalt i FSK-
sak 140/05 (arkivsak 05/641), der det vert sagt at eigedomen er ei bustadtomt. 
Kommuneplanen fylgjer likevel ikkje opp dette. LNF-omsyn gjer seg ikkje like 
gjeldande for eigedommar som ikkje er landbrukseigedomar. 
 
I denne saka har det allereie har stått ein større bygning på tomta enn det uthuset 
som no er tiltenkt. Det er altså ikkje tale om at det går landbruksjord tapt her. Den 
gamle skulebygningen som har stått på tomta har òg vore større enn uthuset det no 
vert søkt om dispensasjon for å byggja. Dette inneber at oppføring av uthuset ikkje 
fører til ytterlegare nedbygging av uteareal. 
 
Omsyna bak føresegna i kommedelplanen kpt. 6.1 vert ikkje vesentleg tilsidesett ved 
at dispensasjonen blir gjeve. 
 
Etter plan- og bygningslova § 19-2 må det vidare vurderast om fordelane ved 
dispensasjonen er «klart større» enn ulempene. 
 
Ordlyden i vilkåret tilseier at vanleg interesseovervekt ikkje er nok. Forarbeida til 
plan- og bygningslova, ot.prp.nr.32 (2007-2008), utdjuper at det må «foreligge klar 



overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.» Det vil normalt ikkje kunne gjevast 
dispensasjon «når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt 
gjør seg gjeldende med styrke.»  
 
Ein lyt altså vega føremonane mot ulempene i denne konkrete saka. 
 
Som nemt over bør det ikkje gjevast dispensasjon når omsyna bak føresegna det 
vert søkt dispensasjon frå framleis gjer seg sterkt gjeldande. Det er i hovudsak LNF-
omsyn som er grunngjevinga for føresegna som begrensar bygningsantall på 
eigedomar. I denne saka er det i realiteten ikkje tale om ein landbrukseigedom, og 
omsyna bak føresegna gjer seg ikkje sterkt gjeldande. Det er dermed opna for å 
kunne gje dispensasjon i denne saka.  
 
Eigedomen det er tale om i denne saka vart omtalt som ei bustadtomt i FSK-sak 
140/05 (arkivsak 05/641). Dette er imidlertid ikkje følgt opp i kommuneplanen. I 
tilfeller som dette, vil det kunne vere ei føremon å bruke dispensasjon som 
styringsmiddel framfor styring gjennom arealplan. Dette fordi det i realiteten ikkje er 
tale om ein landbrukseigedom, og det har heller ikkje vore oppfatninga at den er det. 
Ein dispensasjon i ei sak som denne vil kunne avhjepe manglar ved 
kommuneplanen.  
 
Søkjar skriv at han har mange ting (bilar, båtar, tilhengjarar, snøscooter, trillebår, 
betongblandemaskin, motorsyklar, mopedar og syklar) som blir ståande på 
eigedomen sitt uteareal utan eit uthus å setje dei i. Eit uthus å oppbevara tinga i vil 
dermed gjera utearealet ryddig, noko han meiner er gunstig med tanke på turismen i 
kommunen. Samstundes er det ei føremon at slike ting blir oppbevart på ein god 
måte. Det er ikkje god ressursutnytting dersom ting blir ståande ute og vert øydelagd. 
Kommunen påpeiker for ordens skuld at folk har eit sjølvstendig ansvar for å ta vare 
på ting dei har skaffa seg.  
 
Søkjar seier at alternativet til bygging av eit frittståande uthus vil vere eit tilbygg til det 
eksisterande bustadhuset til eigedommen. Han hevder at tilbygget på huset vil kunne 
bli 170kvm, og seier at dette vil bli mykje meir ruvande enn uthuset han søkjer om 
dispensasjon til å byggje. Det er vanskeleg for kommunen å vurdere om tilbygg eller 
uthus er det beste, men vi må her gjere fordel-ulempe-vurderinga ut ifrå søknaden 
om uthus. 
 
Uthuset vil nesten verta skjult mellom eksisterande bustadhus og garasje. Det er 
likevel slik at uthuset vil gje ein meir spreidd busetnad på eigedomen enn det eit 
tilbygg til det eksisterande bustadhuset vil.  
 
På den andre sida er det tale om ei stor tomt. Eit uthus på 55kvm på ei tomt av 
denne storleiken, vil ikkje gjere at tomta framstår som overbygd. Uthuset vil heller 
ikkje bidra til at samla bebygd areal på tomta aukar nemneverdig.  
 
Etter ei samla og heilheitleg vurdering er kommunen under noko tvil kome til at 
fordelane med dispensasjon er større enn ulempene, og at vi kan innstille på å gje 
dispensasjon. 
 
Naboar er varsla og ingen hadde merknadar. Ettersom uthuset er søkt om å liggje på 
same stad som skulebygget har stått, har kommunen ikkje vurdert saka etter 
naturmangfaldlova. 
 



Byggjesøknaden vert handsama i eiga sak. 
 
 
 
Geir Underhaug 
rådmann 

Bakke, Ingrid 
sakshandsamar 
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