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SØKNAD OM MULIG DISPENSASJON FOR BYGGEARBEIDER NÆRMERE VASSDRAG ENN 
100 METER, SAMT FRAVIK FRA TEK17 VEDRØRENDE LYSINNSLIPP 
Eiendom 131/404/166, Svartflågveien 8, 8614 Mo i Rana 
 
Eiendommen er omfattet av «Reguleringsplan for Laukstø - Beltila», datert 24.03.1976, og 
omsøkte enebolig ligger i område avsatt til boligbebyggelse. Det er ikke tegnet inn 
byggegrenser på plankartet. 
 
Vi søker nå om å bygge til eneboligen. Det søkes om dispensasjon for bygging nærmere 
vassdrag enn 100 meter. Tilbygget ligger ca. 40 meter fra elven. Da vi er usikkre på om 
elven regnes som «vassdrag» (vassdrag menes vanligvis en samling av mange elver), 
velger vi for sikkerhets skyld å søke om dispensasjon for dette forholdet. Dersom 
kommunen vurderer at tiltaket ikke ligger nærmere vassdrag enn 100 meter, så ber vi 
kommunen se bort fra denne dispensasjonssøknaden. 
 
To av soverommene vil ha mindre lysinnslipp enn det teknisk forskrift anbefaler. Det søkes 
om fravik for dette. 
 
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. 
 
Vassdrag 
Hensynet bak bestemmelsen er flerdelt; å sikre allmenheten tilgang til områder nær sjø og 
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vassdrag (at ikke områder privatiseres), å sikre områder med tanke på flom, samt å vise 
hensyn til fugle- og dyreliv. I og med at eiendommen allerede er utbygd (hele området er 
regulert til boligformål), vil bestemmelsen ikke tillsidesettes selv om det gis tillatelse til 
omsøkte tilbygg. Området er allerede privatisert, og tiltaket vil ikke føre til ytterligere 
reduksjon med tanke på de hensynene som bestemmelsen skal ivareta.  
 
Vi vil peke på at det allerede finnes boliger som ligger nærmere elven enn omsøkte tiltak, 
og i den forbindelse vil vi vise til likebehandlingsprinsippet.  
 
Lysinnslipp 
Det er to soverom som vil ha mindre lysinnslipp enn det TEK17 anbefaler. Hensynene bak 
kravet til lysinnslipp er at barn skal ha gode oppvekstvilkår all den tid de tilbringer på deres 
soverom. Da disse to soverommene primært skal brukes etter at det er mørkt, vil det for 
disse to soverommene ikke være behov for mer lysinnslipp, og hensynet bak denne 
paragraf i teknisk forskrift tilsidesettes således ikke. 
 
Hensynene bak bestemmelsene 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 
plan- og bygningsloven med tanke på avstand til vassdrag, samt fravik fra kravet til 
lysinnslipp på to soverom. Vi håper kommunen kan vise smidighet og innvilge denne 
søknaden. Dersom det skulle være behov for flere opplysninger, kan vi kontaktes på 
telefon 21 49 20 38. 
 
Med vennlig hilsen 

 
Erika Holmfred 
Hansen og Holm Arkitekter AS 


	Rana kommune

