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Vedtak - søknad om dispensasjon - byggeforbod mot Bjoreio og
arealbegrensing - Gnr. 21 bnr. 45

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Magnus Thunestvedt får dispensasjon frå kommunedelplanen for Sysendalen sitt
forbod mot bygging i 100-meterssona langs Bjoreio til å føra opp tilbygg til
fritidsbustad. Han får óg dispensasjon frå føresegna i kommunedelplanen som
begrensar storleiken på fritidsbustadar i LNF-spreidd til 45 m2, slik at hytta med
tilbygg vert 97,5 m2.

Vedtak er fatta i samsvar med pbl. § 19-2.

Grunngjevinga går fram av vedtaket.

12.06.2020 - Eidfjord formannskap
Røysting:
Samrøystes vedteke.

FSK -20/072 -Vedtak:
Magnus Thunestvedt får dispensasjon frå kommunedelplanen for Sysendalen sitt
forbod mot bygging i 100-meterssona langs Bjoreio til å føra opp tilbygg til
fritidsbustad. Han får óg dispensasjon frå føresegna i kommunedelplanen som
begrensar storleiken på fritidsbustadar i LNF-spreidd til 45 m2, slik at hytta med
tilbygg vert 97,5 m2.
Vedtak er fatta i samsvar med pbl. § 19-2.
Grunngjevinga går fram av vedtaket.

Vedlagt: Søknad med vedlegg

Desse har uttalt seg i saka: Saka har vore på uttale hjå Fylkesmannen i Vestland
og hjå Vestland Fylkeskommune. Dei har ikkje kome med merknadar.



Vedtak skal sendast til: Magnus Thunestvedt 
 
Endeleg avgjerd i: Formannskapet 
 
Saka gjeld:  
Magnus Thunestvedt har søkt om dispensasjon frå to punkt i kommunedelplanen for 
Sysendalen. Det vert søkt om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbustad 
innanfor 100-metersbeltet mot Bjoreio, og det vert søkt om for dipensasjon for 
arealbegresinga på 45 m2 for fritidsbustadar i LNF-spreidd. 
 
Tilbygget vert på det næraste liggjande om lag 70 meter frå Bjoreio si austre bredd. I 
kommunedelplanen pkt. 2.7.1 heiter det at tiltak «er ikkje tillate i ei sone på 100m frå 
vassdrag målt ved gjennomsnittleg flaumvasstand.» Dette gjeld blant anna for 
Bjoreio. Det krevst derfor dispensasjon frå denne føresegna i planen.  
 
Det vert óg søkt om dispensasjon frå kommunedelplanen for Sysendalen pkt. 6.2.2, 
som seier at fritidshus i LNF-spreidd kan ha bruksareal på inntil 45 m2. 
Fritudsbustaden ligg i eit område som er regulert til LNF-område med spreidd 
busetnad. Dei nye tilbygga har samla eit areal på 47,5 m2, og hytta vert totalt 97,5 
m2 med tilbygga. Det krevst derfor dispensasjon frå planen også på dette punktet. 
 
Dei to punkta vert vidare vurdert kvar for seg. 
 
Vurdering: 
 
Vurdering: dispensasjon frå 100-meterssona mot Bjoreio. 
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 dispensasjon 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.  
 
I vurderinga av formålet bak planen sin 100-metersregel, kan ein nok sjå til formålet 
med pbl sitt forbod mot tiltak i «100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag», 
nedfelt i § 1-8. Eigentleg er dette forbodet berre gjenteke i kommunedelplanen for 
Sysendalen.  
 
Grunngjevinga for forbodet er, som det kjem fram i forarbeida (ot.prp.nr.32 (2007-08), 
å ta omsyn til «natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser.».  
 
I lagmannsrettsdommen LA-2015-197645 utdjupar retten at «formålet med 
bestemmelsene er å beskytte allmennhetens interesser, natur, friluftsliv og 
naturmangfold. Allmennhetens interesser er blant annet relatert til ferdsel, 
naturopplevelse og rekreasjon.» 
 
Forbodet har sjølvsagt samanheng med det faktum at mange ønskjer å byggja hus 
eller hytter nær sjø og vassdrag, og at dette fører til auka privatisering. Det fører igjen 
til at ålmenta sin tilgang til desse områda vert betydeleg avgrensa. Byggjeforbodet i 
strandsona er nok særleg mynta på bygningar, som er blant dei tiltaka som i størst 



grad privatiserer. 
 
Plan- og bygningslova si § 1-1 nemner ytterlegare berekraftig utvikling, langsiktige 
løysingar, samt konsekvensar før miljø og samfunn. Både individet og fellesskapet 
sine interesser skal takast omsyn til, og bruk av ressursar skal vurderast i 
samanheng med samfunnsplanlegginga. 
 
Hytta det vert søkt om å bygge tilbygg til, står ikkje i eit område med urørt natur. 
Hytta ligg i eit lite hyttefelt, der fleire av dei omkringliggjande hyttene ligg nærare 
Bjoreio enn hytta i denne saka. Området langs elva her er dermed allereie privatisert 
i nokon grad. 
 
Det ligg ein fritidsbustad (gbnr. 21/78) omtrent mellom fritidsbustaden på gbnr. 21/45 
og elva. Tilbygget vil dermed ikkje føra til ei auka privatiserande effekt, og ålmenta 
sin tilgang til elva vil ikkje verta avgrensa av tilbygget. 
 
Omsyna til natur, friluftsliv, landskap og naturmangfald kjem sterkt inn der elva renn 
gjennom urørt natur. Som nemnd ligg det eit hyttefelt langs elva der tilbygget er søkt 
oppført. 
 
Når det gjeld omsynet til landskap og natur, kan ikkje kommunen sjå at desse vert 
sett til sides ved ein dispensasjon til eit tilbygg til eksisterande fritidsbustad. Eit 
tilbygg til fritidsbutaden vil ikkje endra busetnadsstrukturen, og det er vanskeleg å sjå 
at tilbygget vil påverke natur- og friluftsinteresser. 
 
I denne saka er det snakk om eit tilbygg til ein fritidsbustad, omkring 70 meter frå 
Bjoreio si austre bredd. Størsteparten tilbygget vert og bygd på sider av hytta som 
vender vekk frå Bjoreio. Tilbygget vil gjere at ein liten del av hytta kjem mellom 2 og 3 
meter nærare elva enn den gjer i dag. 
 
Når det gjeld ivaretakinga av vassdraget, er det vanskeleg å sjå at tilbygget skal ha 
nokon påverknad på elva. Tilbygget vert liggjande langt frå elvebreidda, og mellom 
tilbygget og elva ligg det ein annan fritidsbustad. Tilbygget vil dermed ikkje påverke 
elva negativt. 
 
Omsyna bak 100-meterssona vert ikkje vesentleg tilsidesett ved ein dispensasjon til 
tilbygget. 
 
At omsyna bak føresegna det vert dispensert frå ikkje vert sett vesentleg til sides er 
likevel ikkje nok til å gje dispensasjon. 
 
Spørsmålet er 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 frå fortsatt 
gjør seg gjeldende med styrke.» 
 
Ein lyt altså vega føremonane mot ulempene i denne konkrete saka. 
 
Søkjar skriv at det vert søkt om dispensasjon til tilbygga for å få meir plass, og for at 
standarden skal verte betre slik at ein familie kan nytta fritidseigedommen. I tillegg er 



det ønskjeleg å få plass til eit snurretoalett, då hytta ikkje er utstyrt med toalett i dag. 
 
Bakgrunnen for søknaden er dermed å skaffa betre plass og å betra standarden på 
fritidsbustaden. Den eksisterande fritidsbustaden har eit areal på om lag 50 m2. Det 
største tilbygget, på sørsida av eigedommen, har eit areal på om lag 40,5 m2. Det 
minste tilbygget, på austsida av eigeommen, har eit areal på om lag 7 m2. Til saman 
vil fritidsbustaden få eit bebygd areal på 97,5 m2. 
 
Kommunen ser fordelane med at hytter er av ein slik storleik at dei er 
hensiktsmessige å bruke. Det er ønskjeleg med bygningar som vert vedlikehalde og 
nytta. 
 
Tomta ligg ca 28 høgdemeter frå elva ved normal vasstand. I luftline vert det ca 70 
meter frå elva til tilbygget. Kommunen kan ikkje sjå at tiltaket vil medføra ulemper for 
Bjoreio. Til det er avstanden for stor og tiltaket for lite. Tiltaket kjem også i direkte 
samanheng med eksisterande bygningar, og vil ikkje føra til spesielt stor nedbygging 
av område langs elva. 
 
Tilbygget medfører ikkje fare for at fritidsbustaden skal verta råka av flaum, og vil 
heller ikkje ha negativ verknad på friluftsliv. I tillegg vil hytta verta nytta i større grad. 
 
Etter kommunen sitt syn er vilkåra for å kunne gje dispensasjon oppfylt. 
 
Vurdering: dispensasjon frå arealbegrensinga på 45 m2 for fritidsbustadar I 
LNF-spreidd 
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 dispensasjon 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.  
 
LNF-spreidd er eit underføremål av LNF (landbruks-, natur- og friluftsføremål, samt 
reindrift) 
 
Kommunedelplanen med tilhøyrande planomtale har ingen tydelege skildringar av 
kva som ligg bak LNF-spreidd-føresegnene.  
 
Formålet bak føresegna om arealbegresninga i LNF-spreidd må likevel vera å ivareta 
landbruks-, natur- og friluftsinteresser.  
 
I forarbeida til pbl § 11-11 nr. 2 (ot.prp.nr.32 (2007-2008)) som skildrar føresegner 
knytt til arealføremål etter § 11-7 nr.5 (LNF-føremål) heiter det likevel generelt at nr. 2 
gir hjemmel for at spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv. kan tillates 
oppført på grunnlag av enkeltsøknader eller reguleringsplan når formålet, 
bebyggelsens omfang og lokalisering er nærmere angitt i planen. Slike bestemmelser 
kan gjelde bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen bebyggelse som 
kommunen ønsker å tillate i LNFR-arealet. Bestemmelsen er i hovedsak en 
videreføring av bestemmelsen i gjeldende lov § 20-4 andre ledd bokstav c. For å 
kunne oppføre bygninger på grunnlag av enkeltsaksbehandling er det således et krav 
at omfang og lokalisering må framgå av planen og er avklart i forhold til andre 



interesser 
 
Føremålet LNF-spreidd kan altså nyttast der det kan lempast noko på kva tiltak som 
er tillate i LNF-område, altså der det kan tillatast utbygging innan visse grenser og 
innan eit visst omfang. Me må leggja til grunn at det er ei slik vurdering kommunen 
har gjort her. 
 
Kommunen har med andre ynskt at det skal vera mogleg å gjennomføra nokre 
byggjetiltak knytt til hytter også innan det aktuelle området hytta i denne saka ligg i, 
utan at området er lagt ut til byggjeføremål i planen. Avgrensingane på arealbruk er 
likevel ganske store. Hensikta med dette er nok å balansera byggje- og landbruks-
/natur-/friluftsinteresser, og til dels å hindre nedbygging område der sistnemnde gjer 
seg gjeldande. Fleire av føresegnene i planen innan dette arealføremålet er dessutan 
knytt til stølshus, og det kan framstå som om byggjetiltak på stølshus er kjernen i 
føremålet, utan at det ekskluderer hyttene langs Bjoreio. 
 
Som nemnd i vurderinga over, er tilbygga til saman 47,5 m2. Det totale arealet til 
hytta med tilbygg vil verte 97,5 m2.  
 
Det er altså tale om nesten ei dobling av hytta sitt areal. Det er likevel ikkje slik at 
tomta framstår som nedbygd, ettersom tiltaket kjem i direkte samanheng med den 
allereie eksisterande hytta. Vurderinga ville nok ha vore ei anna dersom tomta og 
området var ubygd. 
 
Det framstår heller ikkje som at tilbygget vil få særleg negativ påverknad på verken 
natur- eller friluftsliv. Det er heller ikkje landbruksdrift i dette området. 
 
Som nemnt synest dessutan føresegnene først og fremst å knyta seg til stølshus, 
ikkje hytter, sjølv om hyttene ved Bjoreio altså er omfatta. Stølshusa har nok 
tradisjonelt kanskje vore noko mindre enn hyttene. Bruken har også vore forskjellig.  
 
Omsyna bak føresegna vert ikkje vesentleg tilsidesett ved at det vert gjeve 
dispensasjon i denne saka.  
 
At omsyna bak føresegna det vert dispensert frå ikkje vert sett vesentleg til sides er 
likevel ikkje nok til å gje dispensasjon. 
 
Spørsmålet er 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 frå fortsatt 
gjør seg gjeldende med styrke.» 
 
Ein lyt altså vega føremonane mot ulempene i denne konkrete saka. 
 
Grunngjevinga for søknaden om dispensasjon er, som nemnd i vurderinga over, å 
auke standarden til hytta og å få betre plass. 
 
Ei føremon med tilbygga er at det vert betre plass på hytta, slik at den kan nyttast av 
ein familie. Hytta vil verta meir brukt dersom den vert større. Det er ønskeleg at 
fritidsbustadar vert nytta og vedlikehalde. 



 
Det er vanskeleg å sjå at tilbygga skal ha negativ påverknad på natur- og friluftsliv. 
Tilbygga kjem i direkte samanheng med den eksisterande hytta, og vert plassert på 
ein slik måte at tomta ikkje vil framstå som nedbygd. 
 
Ei potensiell ulempe med ein dispensasjon i ei slik sak, er den moglege 
presedensverknaden. Samstundes meiner me kanskje at det er ei viss forskjell 
mellom LNF-spreidd-områda i Isdal og ved Sysenvatnet, og det ved Bjoreio. Dei 
førstnemnde ligg klart lenger frå detr utbygde hytteområdet i Sysendalen og har ein 
heilt annan karakter. Dei er difor vanskeleg å skjera over ein kam. 
 
Etter kommunen sitt syn, er vilkåra for å kunne gje dispensasjon oppfylt. 
 
Søknaden har ikkje vore handsama etter naturmangfaldlova, då tilbygget kjem i 
direkte samanheng med den eksisterande hytta. 
 
Naboane er varsla, og det er ikkje kome merknadar. 
 
Me gjer merksam på at byggjesøknaden vert handsama i eiga sak. 
 
 
 
Geir Underhaug 
rådmann 

Bakke, Ingrid 
sakshandsamar 

 
Rett utskrift:  
 
 


