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Vedtak - søknad om dispensasjon - terrasse - gnr. 18, bnr. 25.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Knut Olav Berg får dispensasjon frå kommunedelplanen for Sysendalen sitt forbod
mot tiltak i 100-meterssona langs Bjoreio og i LNF-område til å byggja terrasse slik
søknaden syner.

Dispensasjon vert gjeve i medhald av pbl. § 19-2.

Grunngjevinga går fram av saksutgreiinga.

24.06.2019 - Eidfjord formannskap

Røysting:
Samrøystes vedteke.

FSK -19/094 -Vedtak:
Knut Olav Berg får dispensasjon frå kommunedelplanen for Sysendalen sitt forbod
mot tiltak i 100-meterssona langs Bjoreio og i LNF-område til å byggja terrasse slik
søknaden syner.

Dispensasjon vert gjeve i medhald av pbl. § 19-2.

Grunngjevinga går fram av saksutgreiinga.

Desse har uttalt seg i saka: Fylkesmannen har fått saka tilsendt, men har ikkje
gjeve uttale.

Vedtak skal sendast til: Knut Olav Berg

Endeleg avgjerd i: Formannskapet



Saka gjeld:  
Knut Olav Berg har søkt om dispensasjon frå kommuneplanen sitt forbod mot tiltak i 
100-meterssona langs Bjoreio og LNF-føremålet til å byggja terrasse til den 
eksisterande hytta. Eigedomen ligg heilt ned til elva, hytta ligg om lag 26 meter frå 
elva. 
 
Sidan dispensasjonssøknaden vart sendt inn til kommunen har kommunedelplanen 
for Sysendalen vorte stadfesta, og er tredd i kraft. 
 
Også kommunedelplanen inneheld eit generelt forbod mot tiltak i 100-meterssona. I 
kommunedelplanen sitt pkt. 2.7.1 heiter det at «tiltak etter pbl. § 1-6 1. ledd, med 
unntak av fasadeendringar, er ikkje tillate i ei sone på 100m frå vassdrag målt ved 
gjennomsnittleg flaumvasstand.»  
 
I LNF-områda er det etter pkt 6.1 i kommunedelplanen eit generelt forbod mot alle 
tiltak som ikkje er tilknytt landbruksnæringa. 
 
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.  
 
Omsynet bak forbodet mot andre tiltak enn landbrukstiltak i LNF-område er nok å 
sikra at landbruksområde ikkje skal verta nedbygd typisk av tiltak knytt til 
fritidsføremål. Dette må særskilt gjelda i Sysendalen, der store område av dalen 
allereie vert nytta til fritidsføremål. Dei landbruksområda som ligg att er under press. 
Dersom område skal nyttast til fritidsføremål, må det verta styrt gjennom 
reguleringsplanar for å sikra at alle relevante interesser vert ivaretekne. 
 
For tiltaket i denne saka er det vanskeleg å sjå at omsynet bak LNF-føresegna vert 
vesentleg tilsidesett: eigedomen det gjeld er ein typisk hytteeigendom i storleik, og 
det står allereie ei hytte her. Dette er ikkje ein eigendom som er eigna til landbruk, og 
det går ikkje landbruksjord tapt viss det vert gjeve dispensasjon. 
 
Kommunedelplanen seier ingenting om bakgrunnen for forbodet mot tiltak i 100-
metersbeltet langs Bjoreio. Men 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.  
 
Grunngjevinga for forbodet i lova 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.» Søkjar er også inne på desse føremåla I sin søknad. 
 



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. 
 
Hytta det gjeld ligg omlag 26 meter frå Bjoreio, altså godt innanfor 100 meter frå elva. 
Fordi det er snakk om ein terrasse heller enn eit nytt bygg, kan kommunen ikkje sjå 
at omsyna bak forbodet mot bygging i 100-meterssona vert vesentleg tilsidesett:  
Hytta står der allereie, og terrassen vil neppe privatisera særleg mykje meir enn hytta 
allereie gjer. Hytta og hennar omgjevnad vil ha mykje dei same eigenskapane som 
før, og kommunen kan ikkje sjå at friluftsliv, ferdsle eller naturmangfald vert påverka 
av ein terrasse. Mellom hytta og elva går det i dag ein gangveg som er open for 
alminneleg ferdsle. Denne vil ikkje verta påverka av terrassen. Kommunen kan heller 
ikkje sjå at det har påverknad på elva og naturen rundt dersom det vert ført opp 
terrasse. 
 
Kommunen skal ta særleg omsyn til statlege og regionale rammer og mål viss det 
skal dispenserast frå planar. Det gjeld mellom anna nasjonale retningslinjer for 
fjellområde (til dømes villreinområde) og verna vassdrag. Kommunen kan ikkje sjå at 
ein dispensasjon i denne saka vil strida mot slike statlege rammer og mål. 
 
Det avgjerande 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 større terrasse nok har størst fordel for søkjar, då terrassen vil gje 
større bruksverdi og trivnad. Samstundes meiner søkjar at terrassen vil gje hytta ein 
betre utsjånad, då ho er lita og stutt. Med terrassen meiner søkjar at hytta vil verta 
meir estetisk. 
 
Hytta har allereie ein terrasse mot vest. Det er denne søkjar ønskjer å utvida mot sør 
og rundt hushjørnet. Samla nytt areal for terrassen vil verta om lag 22 kvm. 
Terrassen vil liggja på eksisterande terreng. 
 
Slik kommunen ser det er det neppe ulemper ved å gje dispensasjon til å byggja 
terrasse. Det vil ikkje gje ytterlegare privatiserande effekt, og hytta ligg der allereie. 
Tilsynelatande tek ikkje kommunedelplanen omsyn til dei eksisterande hyttene som 
ligg i LNF-område når den forbyr alle tiltak i LNF-område og i 100-metersbeltet langs 
Bjoreio. Av dei eksisterande hyttene som ligg utanfor regulerte område i dag, ligg alle 
i LNF og brorparten i 100-metersbeltet langs Bjoreio. 
 
Fråver av ulemper er derimot ikkje nok til å kunna gje dispensasjon. Det må også 
liggja føre fordelar. 
 
Kommunen er tilbøyeleg til å kunna akseptera søkjar sitt argument om at hytta får ein 



betre og meir heilskapeleg utsjånad med terrassen søkjar ønskjer å byggja. Hytta er 
ganske lita, om lag 75 kvm, med høg grunnmur mot sør der terrenget skråner mot 
elva. Med terrassen foran vil truleg den dominerande effekten av grunnmuren verta 
mindre.  
 
Dersom bruksområdet på tomta skal verta utvida, ser også kommunen det som ein 
føremon at det skjer ved terrasse framfor ved eit tilbygg. 
 
Tidlegare saker om tiltak på eksisterande hytter i LNF-område og i 100-metersbeltet 
gjeld stort sett tilbygg, ikkje terrasse på terreng. Det er ein viss skilnad. Eit tilbygg tek 
opp større plass, og gjev ein silhuettverknad som terrassen i denne saka ikkje gjer. 
Det er difor til dels andre omsyn kommunen må leggja vekt på i 
dispensasjonsvuderinga i saka her enn i saker om tilbygg. 
 
Naboar er varsla. Søkjar skriv at han ikkje har fått skriftlege merkandar, men at han 
har fått munnleg tilbakemelding frå ein nabo som ønskte å gje merknad om korleis 
material skulle verta frakta til hytta. Søknaden kommunen har motteke er datert 14 
dagar etter at nabovarsel vart sendt rekommandert, noko som er fristen for å gje 
merkandar til nabovarselet, og kommunen har sidan dette ikkje motteke merknadar 
korkje frå søkjar eller nabo. Kommunen må difor leggja difor til grunn at merknad 
ikkje er motteke i saka. 
 
Vilkåra for å kunna gje dispensasjon etter § 19-2 er oppfylte, og kommunen kan 
innstilla på å gje dispensasjon. 
 
Fordi terrassen ikkje er eit søknadspliktig tiltak utover behovet for dispensasjon, skal 
kommunen ikkje handsama ein ytterlegare byggjesøknad for tiltaket. 
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