
 

Regler om dispensasjon 
Dersom et tiltak ikke er i tråd med gjeldene regelverk, må det søkes om dispensasjon. 

En eventuell dispensasjonssøknad skal være skriftlig og grunngitt. Plan- og bygningsloven 
(pbl) sier blant annet følgende om dispensasjon: 

§ 19-1. Søknad om dispensasjon 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på 
den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjons- 
søknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden 
åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde 
blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, 
plankrav og forbudet i § 1-8. 
 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon følger av pbl. § 19-2.  
 
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket  
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 forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 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. 

Generelt 
For å dispensere i medhold av pbl § 19-2 er vilkåret at hensynene bak den bestemmelse det 
dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der 
fordelene med tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Vilkårene i pbl § 19-2 må være oppfylt 
for at det er rettslig adgang til å gi dispensasjon. 

For søknader om dispensasjon fra gjeldende arealplaner og bestemmelser gjelder ingen 
lovbestemte frister for behandlingstid i kommunen. 

Behandlingsgebyr 
Behandling av dispensasjon er gebyrbelagt etter gjeldende betalingsregulativ. 


