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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGELINJER 
Eiendom 84/190, Spireaveien 11E, 0580 Oslo 
 
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan S-4220 «REGULERINGSPLAN FOR 
SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY,(SMÅHUSPLANEN)», datert 15.03.2006, og 
omsøkte rekkehus ligger i område avsatt til småhusbebyggelse. På reguleringskartet er 
bebyggelse med byggelinjer tegnet inn. 
 
Jeg søker nå om å føre opp en «lysboks» over kjellervinduene for å slippe inn mer lys i 
underetasjen, samt for å kunne bruke vinduene med tanke på rømning. Denne 
«lysboksen» kommer 90 cm utenfor regulert byggelinje. Det søkes om dispensasjon for 
dette forhold. 
 
Bestemmelsene om dispensasjon er nedfelt i plan- og bygningslovens (plandelen)  
kapittel 19. Loven fastslår følgende i §19-2: 
 

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.  
 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset i lov. Det kreves at hensynene bak 
den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må i tillegg 
foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. 
Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at 
det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
 
Ved en vurdering av dispensasjon fra gjeldende plans byggelinjer, bør man stille seg 
spørsmålet om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, om fordelene er 
større enn ulempene samt om hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon 
fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. I den forbindelse anføres følgende: 
 
Hensynet bak bestemmelsen er å sikre forutsigbarhet med tanke på hvor bygningsmasse 
skal plasseres på eiendommene for å sikre en ønsket bebyggelsesstruktur. 
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Jeg vil peke på at det ikke har vært vanlig praksis å forholde seg til bebyggelsesplanen 
ved flere andre prosjekter i området. Det har vært innvilget en rekke tilsvarende 
dispensasjoner innenfor planområdet. Selv om disse «lysboksene» går litt utenfor regulert 
byggelinje, er de såpass små at de ikke blir lagt merke til av naboer. Man kan si at 
hensynene bak bestemmelsene ikke gjør seg gjeldende med full styrke i denne saken. 
 
Den generelle ulempen ved å tillate dispensasjoner fra bestemmelser er at disse da etter 
hvert kan miste sin kraft, men da det allerede har vært innvilget en rekke tilsvarende 
dispensasjoner innenfor samme planområde, så finner jeg ikke noen ulemper ved 
omsøkte dispensasjon. 
 
Hensynene bak bestemmelsen kan på bakgrunn av ovennevnte ikke sies å bli vesentlig 
tilsidesatt selv om det gis dispensasjon fra bestemmelsen i denne saken. Man må også 
kunne si at fordelene er større enn ulempene. Videre vil skjønn og rimelighet tilsi at 
hensynene bak bestemmelsen ikke gjør seg gjeldende med full styrke i denne saken 
Vil avslutningsvis vise til Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) (lovforarbeidene) vedrørende 
dispensasjon:  
 

2.3.14 Dispensasjon: Bygningslovutvalget vurderer endringer i gjeldende lov § 7 for 
byggesaksdelen. Den praktiske bruk av dispensasjonsreglene har etter 
Bygningslovutvalgets oppfatning vist at det er behov for å kunne fravike plan- og 
bygningslovens regelverk i enkeltsaker for å få gode og hensiktsmessige løsninger. 
Selv om slike avvikende løsninger går ut over reglenes forutberegnelighet, tilsier 
hensynet til en fleksibel og effektiv byggesaksbehandling at dispensasjonsinstituttet 
opprettholdes. 

 
For å få til en god og hensiktsmessig løsning i dette tilfellet, søkes det om dispensasjon fra 
gjeldende plan vedrørende byggelinjer. Jeg håper kommunen kan imøtekomme disse 
forhold. Dersom det skulle være behov for flere opplysninger, kan jeg kontaktes på telefon 
95 92 11 28. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Silje Bakke 
 


