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Det vises til ekspedisjon mottatt fra kommunen 15.12.2015.

Klagerne Sonja Bjørvik og Odd Olsen gis ikke medhold i klage.
Fylkesmannen stadfester Vinje kommunes avslag på søknad om
dispensasjon til å oppføre tilbygg som overstiger maksimalt tillat BYA,
sak 05/15.

Fylkesmannens myndighet
Klagen behandles i medhold av plan- og bygningsloven (pb1) § 1-9. Klagemyndigheten er
delegert fra Miljøverndepartementet til Fylkesmarmen, jf. rundskriv T-2/09 fra
departementet.
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, både saksbehandling, lovbruk og skjønn, jf.
forvaltningslovens (fv1) § 34. Bestemmelsen forstås slik at klageinstansen ikke bare har
adgang til, men også plikt til å prøve alle de sider av saken som klagen gir grunn til.
Sakens bakgrunn
Saken for Fylkesmannen gjelder klage på Vinje kommunes avslag på søknad om
dispensasjon til å oppføre tilbygg som overstiger maksimalt tillat BYA, sak 05/15.
Vedtaket er påklaget av Sonja Bjørvik og Odd Olsen.
Klagerne anfører bl.a. at hensynet bak dispensasjonssøknaden var å ivareta hensynet til
nærmeste nabo, at det ikke blir synlige inngrep i terrenget og at de eldre mindre hyttene
ikke gis mulighet til utvidelse på lik linje med hytter som nå bygges.
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Side 2

Plan- og miljøutvalet behandlet klagen den 2.12.2015 og fattet enstemmig vedtak om ikke
å ta klagen til følge.
Fylkesmannen går ikke nærmere inn på de faktiske forhold, da disse forutsettes kjent av
partene. For øvrig henvises det til sakens dokumenter.
Fylkesmannen anser saksforholdene tilstrekkelig opplyst i henhold til forvaltningslovens §
33,5.1edd.
Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen har plikt til å legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved
prøving av det frie skjønn, jf. fv1. § 34,2.1edd.
En søknad skal imøtekommes med mindre den er i strid med gjeldende plan eller plan- og
bygningslovgivningen, jf. pb1 § 21-4.
Gjeldende reguleringsplan er «Reguleringsplan for fritidshusvære, del av gnr.99 bnr. 6, Tyrvelid»,
vedtatt 20.3.1997.
Opprinnelig hadde planen bestemmelse om maksimal tillatt BYA på 85 m2. I 2011 ble det foretatt
en planendring for bestemmelsenes § 3b) med følgende ordlyd: «På kvar tomt kan byggast maks
110 m2 BYA, men BYA skal ikkje overstige 15% av tomta».
Det aktuelle tiltaket har i dag en BYA på 93,7 m2 og søkes utvidet til totalt 125,2 m2.
Tiltaket er følgelig avhengig av dispensasjon fra bestemmelsenes § 3 b) om maksimalt tillatt BYA.
Etter pb1 § 19-2 kan dispensasjon ikke gis når "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."
Fylkesmannen bemerker at det ikke skal være en kurant sak å få dispensasjon fra en
reguleringsplan. En reguleringsplan er et viktig styringsredskap som skaper berettigede
forventninger hos kommune, innbyggerne og andre som ønsker å foreta disposisjoner av ulik
karakter. Planen har sin bakgrunn i en omfattende demokratisk beslutningsprosess, og
dispensasjonsinstituttet må ikke bidra til å undergrave dette.
Av sakspapirene fra 2011 fremgår det at en viktig forutsetning for reguleringsendringen var bl.a. «å
sette maks BYA til 110 m2for å vere trygg på at ein ikkje opnar for hytter som er storre enn det
terrenget lillet. Med 15 % BYA i tillegg til 110 m2 BYA sikrar ein at det ikkje vert for store hytter på
dei minste tomtene.» Det fremgår også at grumlet det bratte og eksponerte terrenget i området,
ønsket ikke kommunen en høyere BYA enn 110m2.
Videre fremgår det av saksfremstillingen at kommunen i 2011 signaliserte at ved eventuelle
søknader om større utnyttelser av eiendommene enn 110m2, vil kommunen kreve fullstendig
planprosess for å vurdere hele planområdet under ett.
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Fylkesmannen understreker at ingen har rettslig krav på dispensasjon selv om vilkårene for
dispensasjon skulle være oppfylt. Dette fremgår av ordlyden i pb1 § 19-2 hvor det står at
«dispensasjon kan innvilges».
Fylkesmannen har ingen merknader til at kommunen ikke ønsker å dispensere fra det nyere vedtaket
om maksimal BYA på 110 m2, og deler kommunens vurdering at det i dette tilfellet er
hensiktsmessig med en større planprosess som vurderer området i sin helhet.
Fylkesmannen har etter en helhetsvurdering kommet frem til at hensynet bak § 3 b) om maksimal
tillatt BYA på 110m2 blir vesentlig tilsidesatt hvis dispensasjonen innvilges.
Siden begge vilkårene i pb1 § 19-2 må være oppfylt for at dispensasjon kan innvilges, er det ikke
nødvendig å vurdere fordelene ved dispensasjonen opp mot ulempene.
Fylkesmannen vil likevel bemerke at «fordelene» som skal vurderes i § 19-2 gjelder hvilke
samfunnsmessige fordeler av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter dispensasjonen vil
medføre. Det faktum at klager får en personlig fordel vil således ha liten vekt i en
dispensasjonsvurdering.
Fylkesmannen vurderer i stor grad klagers anførsler til å være av privat karakter
Videre vil en dispensasjon som omsøkt ha en uheldig presedensvirkning for Vinje kommune, og
medføre at det blir vanskelig å kunne avslå tilsvarende søknader i fremtiden. Fylkesmannen
vurderer dette til å være en vesentlig ulempe for kommunens etablerte praksis.
Etter Fylkesmannens mening foreligger det ikke planfaglige fordeler som er klart større enn
ulempene.
Etter en samlet vurdering er Fylkesmannen av den oppfatning at kravene til dispensasjon etter pb1 §
19-2 ikke er oppfylt.
Fylkesmannen deler kommunens vurderinger, og har ingen ytterligere merknader.

Vedtak
Fylkesmannen stadfester Vinje kommunes avslag på søknad om dispensasjon til å oppføre
tilbygg som overstiger maksimalt tillat BYA, sak 05/15.
Klager gis ikke medhold.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningslovens § 28.

Med hilsen
Hans Bakke
miljøverndirektør

Tor Ame Hellkås
rådgiver
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