
Søknad om dispensasjon 
Legg ved dokumentet i nabovarselet og søknaden, dette er ment som et eksempel
Bruk gjerne et eget dokument hvis det blir mye tekst, eller du føler at skrivemåten blir kunstig.

Hvor skal du bygge?

Hva skal du søke dispensasjon fra? 
Hvor finner du bestemmelsen? 
☐Kommuneplanen 

☐Reguleringsplanen 

☐Plan- og bygningsloven 

Hva sier bestemmelsen? 

Navn

Adresse

Lim inn bestemmelsen, du må inkludere en referanse til paragraf eller punkt.



Begrunnelse for dispensasjon 
Vi vurderer kun dine argumenter i søknaden, det er viktig at du tar med både fordeler og ulemper. Klarer du 
ikke å vise at hensynet bak bestemmelsen ikke tilsidesettes fører det til automatisk avslag. 

Hensynet bak bestemmelsen 

Tilsidesettes hensynet? 

Fordeler og ulemper 

Fordeler 

Ulemper 

Hvorfor har vi denne bestemmelsen? Hva er den ment å ivareta?

Hva er det som gjør at eiendommen/området blir bedre av det du bygger?
Hva er det som skaper utfordringer? Hvordan berøres området/eiendommen negativt?



Sammendrag 
Trekk frem de viktigste punktene, hva er det som gjør at du bør få dispensasjon. Husk: Det er du som må 
vise at din løsning er bedre enn bestemmelsene vi har utarbeidet.

Plan og bygningslovens § 19 - 2
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan 
settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 
dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler om 
beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser av fristoverskridelse.
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