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Utfordrende år

• Sendt særskilt melding til Stortinget

• Anbefalt søksmål i tre saker

• Prioritert foredragsvirksomhet

• Omorganisert

• Lagt om rapporteringen i årsmeldingen til 
Stortinget

• Endret grafisk profil
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Særskilt melding
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Særskilt melding til Stortinget  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger ikke Sivilombudsmannens 
uttalelser

• Høring i Stortinget 4. mai

• Særlig alvorlig at KMD som øverste fagorgan ikke 
følger ombudsmannen

• Sak 1: 2014/1190
• Disp etter pbl § 19-2 fra kravet om 

reguleringsplan i arealdelen til 
kommuneplanen i Sandefjord. Oppføring av 
dobbeltgarasje

• Sak 2: 2014/2809: oppføring av lysthus i 
strandsonene. Ombudsmannen kritiserte 
departementets lovforståelse av byggeforbudet i 
pbl. § 1-8 annet ledd.

• Spørsmålet i saken har stor praktisk betydning og 
deps rettsoppfatning vil kunne medføre en større 
nedbygging av strandsonen enn det 
ombudsmannen mener loven åpner for.
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Aktuelle saker
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Det skal ikke være lønnsomt å bygge i strid med reglene

• Sak 2015/1370: Betydningen av økonomiske og 
praktiske konsekvenser i en etterhåndssøknad
om dispensasjon.

• Gyldigheten av Fylkesmannen i Nordlands 
vedtak om dispensasjon i medhold av pbl. §
19-2 annet ledd fra byggteknisk forskrift (TEK 
10) § 11-4, som oppstiller krav til bæreevne og 
stabilitet i byggverk. Bygget (en boligblokk i 
fem etasjer) var på søknadstidspunktet for 
dispensasjon oppført uten at kravene i TEK 10 
var oppfylt. FM viste bl.a. til at oppfyllelse av 
kravene i TEK 10 ville innebære store praktiske 
og økonomiske konsekvenser for tiltakshaver.

• Ombudsmannen kom til at det ikke kan legges 
vekt på at gjennomføringen av kravene i TEK 
10 vil medføre praktiske vanskeligheter og 
verditap. Etterhåndssøknader må behandles 
som om tiltaket ennå ikke er oppført, og 
merkostnadene ved å oppfylle kravene i 
ettertid, kan normalt ikke vektlegges som en 
ulempe ved dispensasjonsvurderingen.
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Planer skal overholdes inntil planen oppheves eller endres -
Dispensasjon fra bestemmelse om utnyttelsesgrad i reguleringsplan

• Sak 2015/1365

• Fylkesmannen i Hordaland stadfestet Bergens 
vedtak om dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelse om utnyttelsesgrad for fradeling 
av to parseller. Den fradelte parsellen ville få 
22,9 % utnyttelsesgrad, tillatt etter planen var 
15 %

• «Overskridelse av utnyttelsesgrad i et slikt 
omfang som dette bør skje gjennom en 
reguleringsplan og ikke gjennom enkeltvise
dispensasjoner. Dette er også slått fast av 
ombudsmannen i andre saker.»
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Vinterbrøyting til hytter  i Ringebu

• Sak 2015/2090: Adgangen til å dispensere fra vilkår i et 
dispensasjonsvedtak.

• Dispensasjon fra arealplan for å opparbeide vei. 
Betingels at veien vinterstid kun skulle benyttes som 
skiløype og ikk brøytes. Ringebu kommune innvilget 
dispensajosn etter søknad om vinterbrøyting. 
Fylkesmannen i Oppland avslo denne. 

• «Fylkesmannens vedtak oppfyller ikke lovens krav til 
begrunnelse, jf. fvl. §§ 24 og 25. Det fremgår ikke av 
FMs vedtak hvilke bestemmelser det var vurdert 
dispensasjon fra. I en dispensasjonsvurdering vil den 
eller de bestemmelser det vurderes å dispensere fra 
være en del av «de regler vedtaket bygger på», jf. fvl. §
25, og som det skal vises til i begrunnelsen.»

• Videre: «Det ligger utenfor anvendelsesområdet for 
plan- og bygningslovens dispensasjonsbestemmelse å 
vurdere dispensasjon fra vilkår satt i et 
dispensasjonsvedtak. Etter pbl. § 19-1 første ledd kan 
det gis dispensasjon fra «bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov».»
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Bø kommunes forståelse av ombudsmannens rolle

• Sak 2014/576

• Gjelder rullering av kommunedelplan for Lifjell, 
hvor arealer som tidligere var utlagt til 
fritidsbebyggelse, ble gjort om til LNF-områder. 
Klagerne (grunneiere og rettighetshavere) 
stilte spørsmål ved planens gyldighet og 
anførte bl.a. at inngåelse av en privat avtale 
om anleggsbidrag til en skiheis har vært 
bestemmende for hvilken arealkategori den 
enkelte tomt er tildelt.

• «Fastsettelse av arealformål skal skje etter en 
helhetlig vurdering av områdets kvaliteter, og 
må sees i sammenheng med resten av 
planområdet. En privatrettslig avtale mellom 
grunneiere og utbyggere kan ikke erstatte 
forvaltningsskjønnet. Kommunen må behandle 
planen på nytt»

• Bø kommune tok uttalelsen til etterretning.

• De aller fleste uttalelser ombudsmannen avgir, 
blir fulgt opp i forvaltningen på en 
tilfredsstillende måte. Ofte foretar 
forvaltningen en ny og bedre vurdering i 
samsvar med ombudsmannens syn på saken. 
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Spørsmål?
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Takk for meg


