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1 Innledning 

 

I besvarelsen vil jeg belyse hvordan FMOA i praksis bruker lovbestemmelser og 

retningslinjer i vedtak om dispensasjoner i strandsonen. Det som særlig er interessant i denne 

sammenheng, er å se om nye elementer i lovtekst og retningslinjer blir brukt og vist til i 

praksis. Formålet er å undersøke om lovtekst og retningslinjer fungerer som styringsmiddel til 

å oppnå de politiske ønskene knyttet til forvaltningen av strandsonen. 

 

Regler om bruken av arealet i 100-metersbeltet langs sjøen, den såkalte strandsonen, ble 

vedtatt for første gang i 1954. Loven ble fulgt opp i flere omganger. Vernet er stadig blitt 

sterkere, senest i 2008.
1
 I dag er utgangspunktet et generelt forbud, som imidlertid kan 

modifiseres gjennom kommunal planlegging, og gjennom bruken av dispensasjoner.  

 

Hensikten med strandvernet er å sikre allmennheten mulighet til å bevege og oppholde seg i 

100-metersbeltet langs sjøen. I tillegg skal landskapet, kulturminner og det biologiske 

mangfoldet bevares. 

 

Til tross for dette er strandsonen i Oslo og Akershus blitt stadig mer bygget ned. Statistisk 

Sentralbyrå(SSB) har beregnet at 73 % av Akershus og 68 % av Oslos strandsoneareal er 

påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark. Dette er dermed ikke mulig å benytte 

til opphold og friluftsaktiviteter.
2
 

 

En årsak til dette, er at det kan gis dispensasjon fra strandvernet. Dispensasjonsmyndigheten 

er gitt til kommunene, men klageinstansen er i praksis et statlig organ, Fylkesmannen.  

 

Denne besvarelsen skal undersøke hvordan praktiseringen av denne 

overprøvingskompetansen har vært hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus(FMOA) i perioden 

2014 – juli 2015. Det er kun vedtak knyttet til dispensasjoner langs sjøen som vil bli 

behandlet. Vedtak om tiltak langs vassdrag vil ikke bli kommentert i det følgende. 

Fellesnevneren for vedtakene er at de gjelder strandsonen, men det er ikke alle vedtakene som 

gjelder dispensasjon fra lovens byggeforbud – mange av vedtakene gjelder dispensasjon fra 

kommunale planer. 

 

Jeg vil undersøke en rekke problemstillinger knyttet til om, og hvordan, lovbestemmelsene og 

retningslinjene på området brukes av FMOA. Spørsmålet er om FMOAs praksis er i tråd med 

                                                 
1
  Innjord (2010) s.26 

2
  SSB (2015) 
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rettskildene. Jeg vil også komme inn på spørsmålet om rettsreglene synes å være egnet til å 

forhindre ytterligere nedbygging av strandsonen. 

 

Jeg vil begynne besvarelsen med å beskrive rettskildene på området, og redegjøre for metoden 

jeg har brukt i oppgaven. Så gir jeg en kort oversikt over rettsområdet. Deretter vil jeg 

analysere gjeldende lov med forarbeider. Jeg vil også se på statlige retningslinjer som er 

vedtatt for strandsonen. Så vil jeg gå over til å se på spesifikke problemstillinger, og 

vedtakene i sammenheng med de enkelte problemstillingene. 
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2 Rettskilder og metode 

 

Den sentrale rettskilden i denne oppgaven er lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 

byggesaksbehandling(plan- og bygningsloven – pbl.).
3
 I tillegg kommer forarbeider til loven, 

og instrukser som er vedtatt med hjemmel i loven.  

 

Når det gjelder praksis fra domstolene og Sivilombudsmannen, vil jeg bruke avgjørelser som 

er relevante for oppgaven. 

 

Jeg vil benytte juridisk teori som kilde, både som en veileder til primærkildene(lov og 

forarbeider), og som en selvstendig kilde for å innta standpunkt til rettsspørsmålene. 

Forvaltningspraksis blir ikke behandlet som en rettskilde i denne oppgaven, men vil kunne bli 

brukt som en opplysningskilde til hvilken rettsoppfatning forvaltningen faktisk har, ikke som 

argument for spesifikke tolkninger. Jeg vil heller ikke bruke veiledere o.l. som er utarbeidet i 

forvaltningen, da dette har liten rettskildemessig verdi. 

 

Når det gjelder forvaltningspraksis, har jeg fått oversendt totalt 20 saker fra FMOA til bruk i 

oppgaven. Disse er fra perioden januar 2014 t.o.m. 1. august 2015. Syv ble silt ut av ulike 

grunner: Noen handlet om andre spørsmål enn dispensasjon fra byggeforbudet(men gjaldt en 

eiendom i strandsonen), andre handlet fullt ut om faktum, og noen gjaldt bygging langs 

vassdrag. Jeg satt igjen med 13 vedtak som handlet, i større eller mindre grad, om 

dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Tidsavgrensningen er valgt slik at alle 

vedtakene er fattet etter ny pbl., og i tillegg er omfattet av retningslinjene ved 

saksbehandlingen i både kommune og FMOA. Det var også nødvendig med en slik 

avgrensning for å få en overkommelig mengde vedtak.  

 

Jeg har valgt å se på vedtak hos FMOA fordi det er et statlig organ som, i kraft av å være 

klageorgan, skal kontrollere kommunenes vedtak. Det er også naturlig å anta at FMOA, som 

statlig organ, i større grad enn kommunene opplever at strandsonen ikke skal bygges ned, i 

tråd med statlig politikk på området. 

 

Analysen av vedtakene nedenfor er begrenset til vedtakenes tekst, altså den begrunnelse 

FMOA har gitt. Grunnen til at jeg gjør det, er at jeg oppfatter begrunnelsen for vedtaket som 

det ytre uttrykket for hva forvaltningen har bygget avgjørelsen på, både rettslig og faktisk. 

Begrunnelsen gjør det mulig for, i første omgang, klager å undersøke om forvaltningen har 

                                                 
3
  Når jeg viser til ledd i en bestemmelse, vil jeg normalt plassere nummeret i parentes, f.eks. § 19-2(3) 
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fattet et juridisk korrekt vedtak.
4
 Dette er dermed et godt utgangspunkt når jeg skal undersøke 

hvordan FMOA bruker lovtekst og retningslinjer. Oppgaven er dermed formelt innrettet mot 

de standpunkter forvaltningen åpent tar. Den undersøker ikke de reelle overveielser 

tjenestepersonene eventuelt tar i sin arbeidshverdag, men som ikke vises utad.  

 

Dette er kort sagt en undersøkelse av enkelte vedtak i dispensasjonssaker fra FMOA som 

illustrasjon på hvordan saksbehandlingen er i praksis. Saksbehandlingen holdes så opp mot 

lovgivning, forarbeider og praksis. 

 

                                                 
4
  NUT 1958:3 s.220-221 
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3 Vedtakene 

3.1 Oversikt 

De 13 vedtakene i utvalget er fattet i løpet av en periode på ca. halvannet år. Utvalget er 

begrenset til vedtak fattet av FMOA i saker som faller inn under de statlige 

planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen. To av vedtakene er fattet av 

FMOA som settefylkesmann. Disse er likevel tatt med fordi de gjelder saker som faller inn 

under retningslinjene. 

 

Tabell 3.2 viser en oversikt over vedtakene. Den gir et bilde av hvordan saksbehandlingen i 

disse sakene har vært. 

 

3.2 Tabell – oversikt over vedtakene 

Vedtak Dispensasjon i 

kommunen? 

Dispensasjon hos 

Fylkesmannen? 

Sak 2013/13647 – Asker – Enebolig Ja Ja 

Sak 2013/25202 – Hurum – Terrengtrapp, 

platting, uthus 

Ja Delvis ja, delvis nei, 

delvis opphevet 

Sak 2014/1129 – Røyken – Brygge Ja Opphevet 

Sak 2014/3323 – Asker – Uthus/utedo 

fritidsbolig 

Nei Nei 

Sak 2014/7222 – Frogn – Badehus 

fritidsbolig 

Ja Ja 

Sak 2014/18431 – Vestby – Sjøledning Ja Ja 

Sak 2014/20234 – Bærum – Felles 

bryggeanlegg 

Ja Nei 

Sak 2014/24683 – Bærum – Tilbygg 

fritidsbolig 

Nei Nei 

Sak 2015/2829 – Oppegård – Brygge Ja, på vilkår Ja, på færre vilkår 

Sak 2015/3486 – Vestby – Adkomst 

fritidsbolig 

Nei Opphevet 

Sak 2015/5643 – Oslo – Landfast brygge Nei Nei 

Sak 2015/8280 – Oslo – Forstøtningsmur 

og terrasse 

Ja Ja 

Sak 2015/8850 – Oslo – Flytebrygge Nei Nei 
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Bare to av sakene gjaldt dispensasjon fra lovens byggeforbud i pbl. § 1-8(2). Til sammen ni 

saker gjaldt dispensasjon fra byggegrenser som var fastsatt i kommuneplaner eller 

reguleringsplaner, jf. pbl. § 1-8(3). I flere av sakene var det også nødvendig med dispensasjon 

fra arealformål i tillegg til dispensasjon fra byggeforbudet mot sjøen. To saker gjaldt kun 

dispensasjon fra arealformål. Dette har betydning for hvordan dispensasjonssakene vurderes, 

jf. § 19-2(4), fordi «statlige og regionale rammer og mål» da skal tillegges «særlig vekt». Det 

kan derfor ikke utelukkes at utfallet av vurderingene hos FMOA ville blitt annerledes om det 

var § 1-8(2) det skulle dispenseres fra. 

 

Oversikten i tabellen viser dispensasjonspraksis når det gjelder byggeforbud og arealformål i 

strandsonen. I noen av sakene har byggetillatelse blitt nektet på annet grunnlag, selv om det 

ble akseptert at det kunne dispenseres fra enten byggeforbud eller arealformål. 

 

Et førsteinntrykk av vedtakene viser at FMOA tilsynelatende er samstemt med kommunen i 

de fleste sakene. Det er imidlertid variasjoner, noe som vil bli tydelig senere i oppgaven. En 

mulig forklaring på at FMOA i stor grad er enig med kommunen i disse sakene, er at der 

FMOA selv har klagerett og bruker denne overfor kommunens vedtak, vil det bli oppnevnt 

settefylkesmann. Dermed vil ikke de sakene der FMOA har hatt størst innvendinger mot 

kommunens dispensasjonspraksis, være med i det utvalget av saker jeg har fått. 
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4 Kort om rettsområdet 

4.1 Planer, byggesak og kompetansefordeling 

Plan- og bygningsretten er et rettsområde som gjelder utnyttelsen av landarealet i Norge. Den 

består i all hovedsak av to deler.
5
 Den ene er planleggingsdelen. Denne gir regler om 

vedtakelsen av bindende arealplaner. Disse er bestemmende for den fremtidige 

arealutnyttelsen i et område. Den andre er byggesaksdelen. Denne pålegger søknadsplikt for å 

sette i gang de aller fleste bygge- og anleggstiltak, jf. pbl. § 20-2. På den annen side har man 

som borger krav på tillatelse såfremt tiltaket er i samsvar med lov, forskrift og plan, jf. § 21-4. 

 

Kompetansen til å vedta planer og avgjøre byggesaker er fordelt på flere nivåer i 

forvaltningen. Med kompetanse eller myndighet menes her retten til å fastsette individuelle 

eller generelle normer for andre rettssubjekter, både private og offentlige.
6
 Kompetansen 

varierer ettersom det dreier seg om planlegging eller avgjørelse av individuelle byggesaker. 

Planleggingen består i å vedta bindende arealplaner. Alle tiltak etter loven må være i samsvar 

med slike arealplaner. Disse er dermed bestemmende for den fremtidige arealutnyttelsen. En 

byggesak består i at det er plikt til å søke om tillatelse til å gjennomføre tiltak omfattet av 

loven. Dette er i all hovedsak alle typer fysiske bygge- og anleggstiltak, jf. pbl. § 1-6. 

Tillatelsen kalles normalt ‘byggetillatelse’, selv om det f.eks. kan dreie seg om et 

terrenginngrep. Dette er en tillatelse man har krav på så lenge tiltaket er i samsvar med lov, 

forskrift og plan. Byggesaksbehandlingen består dermed i kontroll med om det det søkes om 

er i samsvar med disse. Er tiltaket i strid med noen av disse reglene foreligger det en 

avslagsgrunn – en mulighet for forvaltningen til å avslå en byggetillatelse. Skal en søknad 

tillates til tross for at den er i strid med lov, forskrift eller plan, må det gis dispensasjon etter 

lovens kapittel 19. 

 

Kongen, i praksis regjeringen, har visse overordnete oppgaver i planleggingsarbeidet, se pbl. 

kapittel 6. Relevant her er de statlige planretningslinjene, jf. pbl. § 6-2. Disse «skal legges til 

grunn» ved både planlegging og «enkeltvedtak» som fattes etter loven eller annen lovgivning, 

jf. § 6-2(2). Det er med andre ord en form for bindende retningslinjer fra regjeringen til alle 

landets kommuner, fylkeskommuner og statlige organer. Dette gjelder imidlertid bare så langt 

innholdet i retningslinjene er ment å være bindende. Dette kommer jeg tilbake til nedenfor når 

det gjelder planretningslinjene for strandsonen. Utgangspunktet er ellers at kommunene ikke 

kan instrueres, verken generelt eller i enkeltsaker.
7
 Dette krever i så fall hjemmel i lov.

8
  

                                                 
5
  Backer (2012) s.170 

6
  Eckhoff (2011) s.47 

7
  Eckhoff (2011) s.172 

8
  Bernt (2002) s.23 
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Pbl. § 6-2(2) er en slik hjemmel. I og med at det er snakk om retningslinjer, og ikke regler, 

innebærer brudd på dem ikke ugyldighet. 

 

Kongen er også gitt kompetanse til å vedta statlige planbestemmelser, jf. § 6-3. Viser det seg i 

praksis at retningslinjene ikke blir fulgt opp tilfredsstillende, kan regjeringen vedta å forby 

nærmere angitte bygge- eller anleggstiltak, eller at de bare kan iverksettes i samsvar med 

bindende plan etter loven. Bestemmelsen gir ikke Kongen myndighet til å gripe inn i konkrete 

byggesaker – planbestemmelsene må vedtas generelt. 

 

Kommunene er den sentrale myndigheten på plan- og bygningsrettens område. De er gitt 

kompetanse til både å vedta bindende planer for arealbruken, og til å avgjøre konkrete 

byggesaker.  

 

En dispensasjon innebærer at det gjøres et individuelt unntak i en konkret sak. Tiltaket kan 

dermed lovlig oppføres, selv om det er i strid med lov, forskrift eller plan.
9
 Det er kommunene 

som har hjemmel til å gi dispensasjon, jf. § 19-4. Denne myndigheten kan imidlertid flyttes 

vekk fra kommunene, dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale 

interesser eller hensyn i strandsonen eller fjellomårder. Det er Kongen som har denne 

myndigheten, jf. § 19-4(2). Kompetansen kan flyttes midlertidig til et regionalt eller statlig 

organ. Det er ikke gitt tidsbegrensninger e.l. for dette vedtaket. 

 

En sentral del av plan- og bygningsretten er innsigelsesreglene. Disse gjelder ved planlegging. 

Reglene gir statlige og regionale organer, og andre kommuner, muligheten til å fremme 

innsigelse mot arealplaner og reguleringsplaner, jf. pbl. § 5-4. Ved innsigelse skal det mekles 

mellom innsigeren og kommunen, men departementet fatter det endelige vedtaket, jf. § 5-6. 

Jeg går ikke nærmere inn på innsigelsesreglene, fordi det faller utenfor oppgaven. 

 

4.2 Dispensasjonsprosessen 

Før kommunen kan gi dispensasjon må en borger ha søkt om det. Det kreves en begrunnet 

søknad, jf. pbl. § 19-1. Naboer må som hovedregel varsles. Regionale og statlige myndigheter 

som har saksområder som blir «direkte berørt», skal få mulighet til å uttale seg om bl.a. 

dispensasjoner fra byggeforbudet i pbl. § 1-8, se § 19-1 siste punktum. 

 

Dispensasjon er ikke tilstrekkelig i seg selv til å kunne bygge – det alminnelige kravet om 

byggetillatelse gjelder også der det må søkes om dispensasjon. I praksis blir dette ofte 

behandlet samtidig.  

                                                 
9
  Bugge (2012) s.218 
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Etter kommunalrettslige regler er utgangspunktet at søknaden behandles av kommunestyret, 

jf. kommuneloven(koml.) § 6. Normalt er dette delegert videre innad i kommunen. Dette står 

kommunen fritt til å gjøre. I noen kommuner behandles dispensasjonssøknader rent 

administrativt, i andre kommuner behandles de av politiske organer. Pbl. § 19-2 legger ingen 

føringer på dette. 

 

Når det gjelder klagerett, er dette avhengig av den alminnelige regelen i 

forvaltningsloven(fvl.) § 28. Forvaltningsloven gjelder også i byggesaker, såfremt annet ikke 

fremgår av særlige bestemmelser i pbl., jf. pbl. § 1-9(1). Jeg går ikke nærmere inn på fvl.  

§ 28. Den som søker om dispensasjon er i alle fall klageberettiget som part i saken, jf. fvl.  

§ 2(1) e). Denne regelen om klagerett suppleres av pbl. § 1-9(3). Denne bestemmer at 

«[b]erørt statlig organ(...), regionalt organ og kommune» har klagerett over enkeltvedtak etter 

pbl. dersom vedtaket «direkte berører vedkommende myndighets saksområde». Dette gir 

statlige myndigheter en mulighet til å gripe inn dersom de er uenige i kommunenes bruk av 

dispensasjonskompetansen. Klagemuligheten supplerer statens rett til å flytte 

dispensasjonskompetansen vekk fra en kommune generelt, jf. pbl. § 19-4. Klagen behandles i 

utgangspunktet av Fylkesmannen, jf. nedenfor. 

 

4.3 Klagebehandling 

Jeg avgrenser dette avsnittet til å gjelde klagebehandlingen i dispensasjonssaker, jf. 

oppgavens avgrensning. 

 

I pbl. § 1-9(5) er det bestemt at «[d]epartementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov». Dispensasjoner er enkeltvedtak etter definisjonen av dette i fvl. § 2(1)b) jf. a). I 

utgangspunktet skulle klage over dispensasjonsvedtak følge de vanlige reglene i 

forvaltningsloven. Når departementet er angitt som klageinstans, innebærer dette et unntak fra 

forvaltningslovens hovedregel om klagebehandling i saker der kommunen fatter vedtak, sml. 

fvl. § 28(2). 

 

I praksis er kompetansen til å avgjøre klager delegert fra departementet til Fylkesmennene.
10

 

For klagebehandlingen har ikke pbl. andre særregler enn nevnte § 1-9(5). Dermed er det 

forvaltningslovens alminnelige regler som gjelder. Her er det bare grunn til å peke på fvl.  

§ 34. Utgangspunktet etter denne bestemmelsen er at klageinstansen skal foreta en fullstendig 

ny behandling av klagen, jf. § 34(2). Dette innebærer kort sagt at både rettsanvendelsen og det 

frie skjønn kan prøves. Jeg går ikke nærmere inn på hva det frie skjønn omfatter, annet enn at 

                                                 
10

  Kommunal- og regionaldepartementet (2009b) 
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dette bl.a. gjelder hensiktsmessigheten av vedtaket. Det jeg mener med dette, er at kommunen 

kan velge om den vil bruke sin kompetanse eller ikke. Først må den avgjøre om vilkårene for 

å bruke kompetansen er oppfylt. Dette er rettsanvendelsen. Deretter må den velge om den vil 

bruke kompetansen den har. Dette er et spørsmål om den mener vedtaket er hensiktsmessig. I 

det følgende vil dette bli kalt hensiktsmessighetsskjønnet eller forvaltningsskjønnet.
11

 

Klageinstansen står fritt til å avgjøre saken i klagerens disfavør, selv om vilkårene er oppfylt. 

 

Dette utgangspunktet modifiseres i tilfeller der et statlig organ er klageinstans for kommunale 

vedtak, jf. § 34(2) siste punktum. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, ovenfor kalt 

hensiktsmessighetsskjønnet, skal klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale 

selvstyret. I lovgivningen er hensiktsmessighetsskjønnet ofte markert med at kommunene 

«kan» vedta eller bestemme x eller y. 

 

                                                 
11

  Boe (1993) s.700 og Graver (2007) s.280 
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5 Lovreguleringen – ordlyd og forarbeider 

5.1 Plan- og bygningsloven § 1-8 – Regulering av strandsonen 

5.1.1 Oversikt over bestemmelsen 

Som nevnt er denne bestemmelsen et resultat av en utvikling gjennom over 50 år med 

lovhistorie. Vernet av strandsonen har gradvis blitt strengere. 

 

Bestemmelsens overskrift viser at den gjelder tiltak både langs sjøen og vassdrag. Hele § 1-8 

gjelder imidlertid ikke både sjøen og vassdrag. Dette varierer fra ledd til ledd i bestemmelsen.  

 

Strandvernet er utstyrt med to virkemidler. Det første er § 1-8(1). Dette er en alminnelig 

hensynsregel. Det andre er det alminnelige byggeforbudet i 100-metersbeltet (strandsonen) 

mot sjø og vassdrag, som er nedfelt i § 1-8(2). Ellers inneholder § 1-8 unntak fra 

byggeforbudet i tredje og fjerde ledd. Femte ledd gjelder vassdrag, og faller utenfor 

oppgaven. 

 

5.1.2 Hensynsregelen 

Det følger av pbl. § 1-8(1) at det skal tas «særlig hensyn» til «natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 

landskap og andre allmenne interesser» i 100-metersbeltet langs sjøen. Dette er en regel som 

ikke fantes i den tidligere pbl. av 1985 § 17-2. Dette leddet ble tatt inn ved departementets 

behandling av lovforslaget, jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.64 og s.174. Departementet uttaler 

at dette skal «synliggjøre begrunnelsen» for byggeforbudet i strandsonen. Bestemmelsen er 

ment å få anvendelse både ved utarbeidelsen av planer etter loven, og ved avgjørelse i 

dispensasjonssaker.
12

 Regelen kan etter min mening betegnes som et generelt virkemiddel 

som skal motvirke nedbygging av strandsonen. 

 

Loven legger dermed opp til at det i strandsonen skal ekstra mye til for at private hensyn skal 

kunne oppveie de allmenne hensynene som gjør seg gjeldende, uansett i hvilken sammenheng 

spørsmålet om strandsonen kommer opp. Dette gjenspeiles i forarbeidene: «I områder med 

sterk konkurranse om strandsonen er det spesielt viktig å unngå bygging, av hensyn til 

allmenne interesser».
13

 I dette ligger det også en differensiering av strandsonen – fra sentrale 

strøk der nedbyggingen har pågått i lang tid, til utkantstrøk der fortettingen ikke har kommet 

like langt. I praksis vil dermed § 1-8(1) slå ulikt ut i ulike deler av landet. At det skal tas 

«særlig hensyn» til disse allmenne interessene er ikke annet enn et utgangspunkt. De praktiske 

utslagene av bestemmelsen vil variere stort. I det området som jeg undersøker, Oslo og 

                                                 
12

  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.174 
13

  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.174 
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Akershus, er konkurransen om arealene svært stor, og § 1-8 vil derfor legge opp til en streng 

norm for dispensasjonspraksis her. 

 

5.1.3 Utgangspunktet: byggeforbud i strandsonen 

I § 1-8(2) er det generelle byggeforbudet i strandsonen nedfelt. Dette er det jeg kaller det 

andre virkemiddelet for å motvirke nedbygging av strandsonen. Ordlyden rammer alle «tiltak 

etter § 1-6 første ledd» med unntak av «fasadeendringer» og «fradeling ved innløsning av 

bebygd festetomt etter tomtefestelova». 

 

Pbl. § 1-6(1) omtaler tiltak etter loven som  

«oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre 

tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og 

opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m. Som 

tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid 

med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.»  

 

Samlet sett rammer forbudet flere tiltak enn tidligere. Fordi det også rammer f.eks. riving, 

burde man heller kalt dette et ‘tiltaksforbud’, enn et byggeforbud. Men i praksis er dette en 

temmelig innarbeidet språkbruk, som jeg også vil bruke i det følgende. 

 

Omfanget av tiltak som rammes av forbudet er såpass vidt at praktisk talt alle fysiske inngrep 

på en eiendom er omfattet, se § 1-6 jf. § 20-1(1)a) til l). Når det gjelder juridiske 

disposisjoner, er også disse delvis omfattet. Det følger av § 1-6 jf. § 20-1(1)m) at det å skille 

ut nye eiendommer fra en eksisterende eiendom er å regne som et «tiltak etter loven». Dermed 

er dette i utgangspunktet forbudt i medhold av § 1-8, med unntak av opprettelsen av ny 

eiendom ved innløsning av festetomt. 

 

Tidligere var det gjort unntak for f.eks. brygge på bebygd eiendom, mindre tilbygg og mindre 

vesentlige utvidelser av anlegg og konstruksjoner.
14

 Forbudet gjaldt heller ikke i «tettbygd 

strøk», jf. pbl. 1985 § 17-2(2). Dette resulterte i vanskelige avgrensningsspørsmål om hvor 

forbudet gjaldt, og for hvilke tiltak. Pbl. § 1-8(2) representerte dermed både en forenkling og 

en innstramning av regelverket. Dette var et bevisst valg i både Planlovutvalget
15

, 

departementet
16

 og i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
17

 

 

                                                 
14

  Pedersen (2010) s.377 
15

  NOU 2003:14 s.260 
16

  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.64 
17

  Innst.O.nr.57 (2007-2008) s.14 
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I pbl. 1985 var forbudet knyttet til om tiltaket var søknadspliktig.
18

 Dette er ikke lenger 

tilfelle. Koblingen mellom § 1-6 og § 20-1 er ikke gjort avhengig av at tiltaket er 

søknadspliktig. Det avgjørende er i dag om tiltaket omfattes av oppramsingen i § 20-1. At 

tiltaket er unntatt fra søknadsplikt i medhold av §§ 20-5 til 20-8 er uten betydning for 

byggeforbudet. 

 

5.1.4 Unntak fra byggeforbudet 

I pbl. § 1-8(3) er det bestemt at forbudet i andre ledd bare gjelder så langt «annen 

byggegrense» ikke er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. Begge deler 

er vedtak som fattes av kommunen, jf. pbl. §§ 11-1 og 12-1. Hjemmelen for å fastsette 

byggegrenser i disse arealplanene er gitt i §§ 11-9 nr. 5 og 12 -7 nr. 2. 

 

Her åpnes det opp for at det generelt kan gjøres unntak fra byggeforbudet i andre ledd, fordi 

byggegrensene kan settes nærmere sjøen enn 100 meter.
19

 Forutsetningen er imidlertid at dette 

skjer gjennom kommunal planlegging i medhold av pbl. Det er nødvendig at det fastsettes 

byggegrenser i arealplanene. Det er ikke tilstrekkelig at et område anmerkes til f.eks. 

boligformål. Dette er en innstramning sammenliknet med tidligere pbl. 1985 § 17-2, da det 

var tilstrekkelig at det var vedtatt en reguleringsplan for området.
20

 

 

Her er det grunn til å minne om den generelle hensynsregelen i § 1-8(1) – det skal tas «særlig 

hensyn» til de interessene som ramses opp, jf. ovenfor. Dette setter en ramme for hva 

kommunen kan vedta av byggegrenser, og i hvilke områder. Det må med andre ord være en 

viss terskel for at kommunen skal vedta planer med avvikende byggegrenser. Dette er klart 

forutsatt og understreket i forarbeidene.
21

 

 

Hvis staten vil stoppe utbygging i kommuner som fastsetter byggegrenser som uthuler 

strandvernet, har den to muligheter. Statlige organer kan bruke innsigelsesreglene. Dermed vil 

departementet fatte det endelige vedtaket, jf. pkt. 4.1. Staten kan også bruke statlige 

planbestemmelser i medhold av pbl. § 6-3 for å stoppe utbygging. Denne bestemmelsen er 

omtalt under pkt. 4.1. 

 

§ 19-2(4) åpner for at det gjøres unntak fra byggeforbudet for visse tiltak til bruk i «landbruk, 

reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs». Det faller utenfor oppgaven å gå nærmere inn 

på dette. 

                                                 
18

  Pedersen (2010) s.377 
19

  Pedersen (2010) s.376 
20

  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.175 og pbl. 1985 § 17-2(2) 
21

  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.175 



14 

 

5.2 Plan- og bygningsloven § 19-2 – Dispensasjon 

5.2.1 Oversikt 

Pbl. kapittel 19 gir regler om dispensasjon. § 19-2 består av fem ledd. Første ledd sier noe om 

hva vedtaket kan gå ut på. Andre ledd stiller opp vilkårene for å gi dispensasjon. Tredje og 

fjerde ledd gir retningslinjer for anvendelsen av dispensasjonsmyndigheten. Femte ledd er en 

forskriftshjemmel.  

 

5.2.2 Hva er en dispensasjon? 

Som tidligere nevnt er utgangspunktet i plan- og bygningsretten at borgerne har krav på 

tillatelse til å sette i verk tiltak(byggetillatelse) så lenge det man søker om er i tråd med lov, 

forskrift og plan. Er det omsøkte tiltaket ikke i samsvar med disse reglene, oppstår spørsmålet 

om det kan gjøres unntak. Et slikt unntak kalles en dispensasjon.
22

 Det følger av 

dispensasjonens karakter at den bare kan gis i enkelttilfeller. Et generelt unntak fra reglene vil 

i realiteten innebære en regelendring.  

 

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler, jf. § 19-2(2) siste punktum. 

 

En dispensasjon kan gis varig eller midlertidig, jf. § 19-2(1). Dersom dispensasjonen er varig, 

innebærer det at den gjelder så lenge det tiltaket den er knyttet til, fortsatt eksisterer.
23

 

 

5.2.3 De materielle vilkårene for å dispensere 

5.2.3.1 Innledning 

Vilkårene for å dispensere følger av pbl. § 19-2(2). Bestemmelsen angir to vilkår. For det 

første må ikke hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». Disse er mer 

detaljerte enn hva som tidligere gjaldt. Etter loven av 1985 var vilkåret bare «særlige 

grunner». Den nye regelen skal både klargjøre og stramme inn dispensasjonsadgangen.
24

 Det 

er likevel grunn til å understreke at det gamle uttrykket antyder at dispensasjoner ikke er noe 

som skal gjøres rutinemessig – det kreves noe særlig, noe som gjør at tilfellet skiller seg fra 

det normale. 

 

                                                 
22

  Pedersen (2011) s.192 
23

  Pedersen (2011) s.219 og Innjord (2010) s.519 
24

  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.242 
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5.2.3.2 Hensyn vesentlig tilsidesatt 

Vilkåret om vesentlig tilsidesettelse av hensyn ble foreslått av Bygningslovutvalget i NOU 

2005:12.
25

 Utvalget forklarer dette som en innstramming. Departementet presiserer at 

«[o]rdvalget 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».
26

 Uttalelsen er noe forbeholden, jf. bruken av ordet «normalt». Dette betyr, slik jeg 

forstår uttalelsen, at selv der hensynene bak bestemmelsen gjør seg gjeldende «med styrke», 

kan dispensasjon i noen tilfeller likevel ikke oppfattes som en «vesentlig» tilsidesettelse av 

hensynene, og vilkåret vil dermed være oppfylt. 

  

Bygningslovutvalget beskriver regelen slik at det «ikke [vil] være aktuelt å dispensere i 

tilfeller der hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende tilnærmet fullt ut».
27

 Utvalgets uttalelse er klarere enn departementets. Bare der 

tiltaket det søkes om ikke går på bekostning av de hensynene som begrunner regelen det 

dispenseres fra, kan det dispenseres. Til sammenligning foreslo Planlovutvalget i NOU 

2001:7 på s.310 at vilkåret for å dispensere i bl.a. plansaker og strandsonen, skulle være at 

«hensynene bak vedkommende plan eller bestemmelse ikke blir skadelidende». Antakeligvis 

går disse formuleringene ut på det samme, men etter min mening ville terskelen for å 

dispensere vært enda høyere om Planlovutvalgets forslag hadde blitt vedtatt, eller om 

«vesentlig» hadde blitt tatt ut av dagens lovtekst. 

 

5.2.3.3 Klart større fordeler enn ulemper 

Dette vilkåret ble også foreslått av Bygningslovutvalget, og fulgt opp av departementet.
28

 

Vilkåret innebærer en innstramning av kriteriet for å kunne få dispensasjon, slik uttrykket 

«særlige grunner» ble forstått tidligere. Før loven av 2008 ble vedtatt, krevde dispensasjon at 

det etter en interesseavveining var en overvekt av hensyn som talte for dispensasjon.
29

 

Teoretisk kan dette uttrykkes slik at dersom 51 % av hensynene talte for dispensasjon, var 

dette tilstrekkelig. I dag er ikke dette lenger nok. Nå må fordelene ved dispensasjonen være 

«klart større» enn ulempene ved å gi den. Dermed er terskelen for når det kan gis dispensasjon 

hevet. 

 

                                                 
25

  NOU 2005:12 s.506 
26

  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.242 
27

  NOU 2005:12 s.506 
28

  NOU 2005:12 s.506 og Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.139 
29

  NOU 2005:12 s.506 
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Det gjelder også et saklighetskrav eller relevanskrav når det gjelder de fordelene og ulempene 

det kan legges vekt på i denne vurderingen.
30

 Dette følger delvis av ordlyden i 

bestemmelsen(det første vilkåret), men suppleres dessuten av den alminnelige regelen om at 

forvaltningen ikke kan ta utenforliggende hensyn.
31

 Denne regelen setter begrensninger for all 

forvaltningsvirksomhet, herunder plan- og bygningssaker. Dette kommer jeg tilbake til 

nedenfor. 

 

5.2.4 Ingen har krav på dispensasjon32 

Pbl. § 19-2(1) sier at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette uttrykket trekker i retning av at 

det er opp til kommunens frie skjønn om det skal gis dispensasjon når vilkårene for dette er 

oppfylt. Dette er også tilsiktet fra lovgivers side.
33

 Tilsvarende gjaldt under loven av 1985. 

Det betyr at når vilkårene for å dispensere er oppfylt, vil det fortsatt være opp til kommunen å 

avgjøre om den ønsker å innvilge søknaden om dipensasjon eller ikke. Det er ingen som kan 

kreve å få dispensasjon, selv om vilkårene er oppfylt. Selve avgjørelsen av om det skal 

dispenseres eller ikke, er i siste instans underlagt forvaltningens skjønn – 

hensiktsmessighetsskjønnet, eller «kan»-skjønnet. Som klageinstans har Fylkesmannen også 

denne friheten, fordi han skal foreta en fullstendig behandling av saken, jf. pkt. 4.3. 

 

Jeg kommer nærmere tilbake til hva som ligger i dette, fordi det kan reises tvil om skjønnet er 

så fritt som lovgiver legger opp til.
34

 

 

5.2.5 Vilkårsadgangen 

Det følger direkte av ordlyden i § 19-2(1) at det kan stilles vilkår til dispensasjonen. Dette er 

ikke ment som noe mer enn en henvisning til den alminnelige læren om å stille vilkår til 

begunstigende forvaltningsvedtak.
35

 Kort sagt innebærer det at vilkårene må stå i saklig 

sammenheng med det vedtaket gjelder, og ikke være uforholdsmessig tyngende for søkeren.
36

 

 

Vilkår er særlig praktisk i dispensasjonssaker fordi adgangen til å stille vilkår(betingelser, 

forbehold) til vedtaket, gjør det mulig for kommunen å avbøte ulemper en dispensasjon kan 

medføre. Det gir forvaltningen større valgfrihet til å finne hensiktsmessige løsninger i den 

enkelte sak. Jeg kommer tilbake til dette nedenfor. 

                                                 
30

  Pedersen (2011) s.199 
31

  Uggerud (1994) s.63 
32

  Overskriften er hentet fra NOU 2005:12 s.264 
33

  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.139 
34

  Innjord (2010) s.521 
35

  NOU 2005:12 s.275 og Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.242 
36

  Eckhoff (2011) s.436 
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6 De statlige planretningslinjene for forvaltningen av 

strandsonen 

6.1 Innledning 

De statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble 

vedtatt ved kongelig resolusjon den 25. mars 2011. Retningslinjene er vedtatt med hjemmel i 

pbl. § 6-2. I § 6-2 er det bestemt at slike statlige retningslinjer «skal legges til grunn» ved 

både «planlegging etter loven» og «enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale 

organer treffer etter loven her eller annen lovgivning». Dette er ment å skulle være en type 

bindende instrukser fra Kongen til de myndighetene som har oppgaver etter loven.
37

 

 

Retningslinjene er altså bindende for både kommunene, ved deres behandling av 

dispensasjonssøknader, og for Fylkesmennene når de behandler dispensasjonssaker som 

klageinstans. Dette er eksplisitt sagt i retningslinjene pkt. 3 første og andre avsnitt. 

Utgangspunktet er ellers, som nevnt i pkt. 4.1, at kommunene ikke kan instrueres, verken 

generelt eller i enkeltsaker. 

 

Formålet med retningslinjene er å «ivareta allmenne interesser» og «unngå uheldig bygging 

langs sjøen», jf. retningslinjene pkt. 1 første avsnitt. Det skal imidlertid også gjøres en 

«sterkere geografisk differensiering», der vernet i «sentrale områder» gjøres strengere. 

 

Når det gjelder Oslofjorden ble det vedtatt retningslinjer for dette området allerede i 1993. 

Disse er i all hovedsak videreført i de statlige planretningslinjene av 2011, se pkt. 2 tredje 

avsnitt. Jeg begrenser redgjørelsen for retningslinjene til Oslofjordregionen, fordi det er slik 

oppgaven er avgrenset. 

 

6.2 Strandsonen langs Oslofjorden 

Retningslinjene tar utgangspunkt i at pbl. av 2008 har strammet inn både byggeforbudet i 

strandsonen, og dispensasjonsadgangen, jf. pkt. 5.2 første avsnitt. Retningslinjene pålegger 

kommunene og Fylkesmannen å praktisere forbudet strengt, og «dispensasjoner skal unngås». 

 

I det følgende er det de delene av retningslinjene som er av betydning for dispensasjonssaker 

som behandles. Det er imidlertid en del av retningslinjene som pålegger kommunene 

oppgaver i planleggingen, som illustrerer betydningen regjeringen har gitt vernet av 

strandsonen. 

 

                                                 
37

  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.196 og Innjord (2010) s.131 
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En spesielt klar retningslinje, som dessuten er plassert først, er gitt i pkt. 5.2 andre avsnitt; 

retningslinjene krever reguleringsplan for «ny utbygging og nye tiltak» i strandsonen. 

Retningslinjene viser til pbl. § 12-1. Av § 12-1(2) følger det bl.a. at kommunene plikter å 

utarbeide reguleringsplan der det er «behov for å sikre forsvarlig planavklaring». Dette synes 

å være en skjønnsmessig regel der kommunen i utgangspunktet selv må vurdere hva slags 

planer det er «behov» for. Men her instruerer altså retningslinjene kommunene til å vedta 

reguleringsplaner før det settes i verk nye tiltak i strandsonen. Dette får også betydning i 

dispensasjonsrunden. Dersom det er søkt om oppføring av et nytt tiltak i strandsonen, vil det 

være et hensyn som taler mot dispensasjon at det ikke er utarbeidet reguleringsplan. 

 

Videre sier retningslinjene at «[b]ygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arelaer som 

har betydning for andre formål», se pkt. 5.2 første kulepunkt. Formålene som så listes opp 

som eksempler er «friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning». Kriteriet som her er 

brukt for å markere når bygging ikke skal være tillatt, «har betydning», innebærer en lav 

terskel før forbudet slår inn. Hadde det stått f.eks. «vesentlig betydning», eller er «viktige» for 

andre formål, ville situasjonen vært en annen. Retningslinjene legger dermed opp til en streng 

linje når det gjelder prioriteringen mellom bygging og andre samfunnsmessig formål for 

arealutnyttelsen. Slik jeg leser retningslinjene, skal utbygging og landskapsinngrep alltid 

måtte vike så fremt arealet utnyttes til andre formål. 

 

Enda klarere er pkt. 5.2 andre kulepunkt. Den bestemmer at «[n]ye bygninger skal trekkes så 

langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av eksisterende bygninger skal skje i retning bort fra 

sjøen». Dessuten skal det «[s]amlet sett» legges vekt på «løsninger som kan bedre 

eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen».  

 

Den første delen av dette punktet i retningslinjene er etter mitt syn helt klar. Den forbyr 

kommunene og fylkesmennene å godkjenne tiltak som er nærmere sjøen enn nødvendig, og 

den forbyr utvidelse av eksisterende tiltak i retning av sjøen. Den andre delen av dette punktet 

åpner derimot opp for en mer fleksibel tilnærming fra plan- og bygningsmyndighetenes side 

når det gjelder dispensasjoner i strandsonen. Siden det «[s]amlet sett» skal søkes løsninger 

som er bedre enn dagens når det gjelder «landskap og allmenn tilgang til sjøen», vil spesielt 

tilgangen til sjøen tilsi at tiltak som i utgangspunktet  skulle vært forbudt, blir godtatt 

allikevel. Det kan f.eks. gjelde der det er spørsmål om å opparbeide en trapp ned til sjøen i 

bratt terreng. Retningslinjen kan imidlertid ikke brukes til å argumentere for f.eks. en 

utvidelse av en hytte i retning av sjøen, fordi utvidelse vekk fra sjøen innebærer å bygge på en 

sti allmennheten bruker ned til sjøen. Da tilsier retningslinjene i stedet at søknaden avslås. 
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Videre er det bestemt i retningslinjene at «[a]lternative plasseringsmuligheter skal alltid 

vurderes før bygging tillates.» Dette skal også gjelde for «mindre tiltak». Det er også bestemt 

eksplisitt at «[y]tterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås», se pkt. 

5.2 tredje kulepunkt. Igjen legger regjeringen opp til en streng praksis når det gjelder 

utnyttelsen av strandsonen i Oslofjordregionen. 

 

Pkt. 5.2 femte kulepunkt er også streng. Her er det bestemt at det skal være en «svært 

restriktiv holdning til nye fritidsboliger» og «vesentlig utvidelse av eksisterende 

fritidsboliger».  

 

6.3 De rikspolitiske retningslinjene av 1993 

De rikspolitiske retningslinjene for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen fra 

1993 ble, som nevnt, videreført i retningslinjene av 2011. Selv om tittelen på retningslinjene 

indikerer at de kun gjelder ved «planlegging» av utnyttelse av strandsonen, følger det av 

retningslinjene av 1993 pkt. 2.2 at de også gjelder i enkeltsaker. At dette ikke er videreført i 

2011-versjonen er uten betydning når pbl. § 6-2 pålegger kommunene og fylkesmennene å 

følge retningslinjene ved både planlegging og enkeltvedtak. 

 

Retningslinjene av 1993 legger imidlertid gjennomgående færre begrensninger på 

kommunenes og fylkesmennenes myndighet enn retningslinjene av 2011. Ordbruken er mer 

generell. Et eksempel er at «naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier [skal] 

forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen idag og i 

fremtiden», jf. retningslinjene av 1993 pkt. 3.1. De gir, etter mitt skjønn, mindre veiledning 

for saksbehandlingen i enkeltsaker enn det de nye retningslinjene gjør. Språket i 1993-

retningslinjene er gjennomgående mindre normativt, slik at ordet «bør» er mer brukt enn ordet 

«skal» er brukt i de nye retningslinjene. Dette gir de nyere retningslinjene et sterkere preg av å 

være en instruks fra regjeringen til kommunene og fylkesmennene. 

 

6.4 Retningslinjer, ikke bindende regler 

Retningslinjene er imidlertid kun det – retningslinjer. De er ikke bindende for borgerne, men 

kun bindende internt i forvaltningen. Dette til tross for dens normative ordlyd som forbyr 

visse tiltak(f.eks. utvidelse av bygninger mot sjøen) og påbyr andre(f.eks. reguleringsplan). At 

retningslinjene «utdyper loven», jf. pkt. 1 tredje avsnitt, gjør heller ikke at retningslinjene kan 

brukes direkte overfor borgerne. Dersom staten ønsker sterkere kontroll med forvaltningen av 

strandsonen må den i stedet bruke et annet verktøy som allerede finnes i loven, nemlig statlige 

planbestemmelser, jf. pbl. § 6-3. 

 



20 

 

7 Forholdet mellom § 1-8, § 19-2 og de statlige retningslinjene 

– dispensasjoner i strandsonen 

 

Pbl. § 1-8(1) pålegger som tidligere nevnt forvaltningen å ta «særlig hensyn» til «natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser». Vurderingstemaet i 

dipsensasjonssaker er bl.a. om «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra» blir 

«vesentlig tilsidesatt». Slik jeg forstår pbl. § 1-8(1) innebærer dette at terskelen for når 

hensynene blir «vesentlig» tilsidesatt, senkes. Grunnen til at jeg mener det, er at det skal tas 

«særlig» hensyn til de nevnte hensynene. De står i en særstilling i lovteksten. De kan ikke 

settes til side i samme grad som andre regler i loven eller forskriftene til loven. Det skal m.a.o. 

mindre til før hensynene bak byggeforbudet i strandsonen blir ansett for å være «vesentlig 

tilsidesatt», slik at vilkåret for å dispensere ikke er til stede. 

 

Forarbeidene sier også at § 1-8(1) skal anvendes i dispensasjonssaker.
38

 Det er ikke slik at 

bestemmelsen kun har betydning i plansaker e.l. Forarbeidene sier imidlertid ikke eksplisitt 

noe om hvordan § 1-8 skal forstås i samspill med § 19-2, annet enn at det er meningen at 

dispensasjonspraksis skal strammes inn. Som det sies i Ot.prp.nr.32 (2007-2008) på s.243, 

skal det «svært mye til» før dispensasjon kan gis til bygging i strandsonen. I NOU 2005:12 

legges det på s.506 til grunn at det skal «meget til» før dispensasjon gis i strandsonen. I 

juridisk teori er det også lagt til grunn at terskelen for å dispensere blir hevet som følge av 

hensynsregelen i § 1-8(1).
39

 

 

Avgrensningen av de relevante hensynene i dispensasjonsavveingen ved saker i strandsonen 

vil i utgangspunktet være den samme som ellers, dvs. at de må være relevante. Se nærmere 

om dette under pkt. 10. Forskjellen fra andre tilfeller vil ligge i hvilken vekt hensynene 

tillegges. Dette følger av det jeg har sagt ovenfor om samspillet mellom § 1-8(1) og § 19-2(2), 

og uttalelsene i forarbeidene. Forvaltningen er pliktig å tillegge de offentlige hensynene bak 

strandvernet en større vekt enn det som gjelder i andre saker, som følge av pbl. § 1-8(1). Dette 

er sagt eksplisitt – det skal tas «særlig hensyn» til de interessene som er nevnt der. I tillegg til 

dette angir § 19-2 flere pliktige hensyn. Hensynet til «miljø» skal tillegges særlig vekt. 

Kommunene skal også tillegge statlige og regionale mål og rammer «særlig vekt» ved 

dispensasjon fra planer, jf. § 19-2(4).  

 

Ordlyden i § 19-2(4) omtaler ikke byggeforbudet i § 1-8. I Ot.prp.nr.32 (2007-2008), i 

merknadene til § 19-2(4), skriver imidlertid departementet at regelen «presiseserer at statlige 
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  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.174 
39

  Pedersen (2010) s.380 
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og regionale rammer og mål skal legges til grunn for vurderingen og interesseavveiningen i 

saker som gjelder dispensasjon fra planer og fra forbudet i § 1-8», se s.242. Departementet 

fortsetter så inn på s.243 med å skrive at det er «et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares 

som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer 

langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig med en streng praksis ved 

behandling av dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen.» Det er mulig departementet har 

ment at en henvisning til § 1-8 har vært unødvendig i § 19-2(4). Departementet har ikke 

oppklart dette spørsmålet i sin lovkommentar fra 2009 som ligger ute på nettsidene deres.
40

 

Verken Innjord (2010) eller Pedersen (2011) kommenterer dette. Reusch synes derimot å 

forutsette at § 19-2(4) første punktum også gjelder ved dispensasjon fra § 1-8.
41

 Det kan være 

at det hun mener med å vise til byggeforbudet i strandsonen, er at dette er en slik 

statlig/regional ramme/mål som skal vektlegges ved spørsmål om det skal dispenseres fra 

planer. 

 

Forarbeidene går såpass tydelig inn på strandsoneforvaltningen og viktigheten av at nasjonal 

strandsonepolitikk tillegges vekt, at jeg legger til grunn at § 19-2(4) første punktum også 

gjelder ved dispensasjon fra byggeforbudet i § 1-8(2). 

 

I § 19-2(4) andre punktum er det bestemt at kommunene ikke «bør» innvilge dispensasjoner 

dersom statlig organ har uttalt seg negativt til dispensasjonen. I forarbeidene er dette 

kommentert generelt i Ot.prp.nr.32 (2007-2008) på s.139. Her gjentas nærmest lovens ordlyd 

ordrett, før praksis under 1985-loven kommenteres: «[d]et har i praksis vært lagt til grunn at 

det ikke foreligger særlige grunner for å dispensere i strid med uttalelse fra statlig 

fagmyndighet eller fylkeskommunen». Slik jeg forstår forarbeidene, skal denne praksisen 

videreføres under ny lov. Slik forarbeidene fremstår på dette punktet, innebar en negativ 

uttalelse fra statlig/regional myndighet at det ikke lenger var tillatt å dispensere, fordi 1985-

lovens vilkår var «særlige grunner». Antakeligvis kan ikke forarbeidene tas på ordet her. Det 

ville innebære at disse organene fikk vetorett i dispensasjonssaken. Dessuten løser ikke dette 

tilfellet der ulike organer har ulikt syn på en dispensasjonssøknad. Denne setningen i 

lovteksten synes heller å være en retningslinje fra lovgiver til kommunene. 

 

Slik jeg forstår regelen, stiller det imidlertid et særlig krav til kommunens begrunnelse. Den 

må imøtegå de innvendingene organet har, og forsvarlig og grundig begrunne hvorfor den 

allikevel mener det kan dispenseres. Det innebærer samtidig en klar forventning om at 
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  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2009a) om § 19-2 
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  Reusch (2014a) note 547F 
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kommunen ikke innvilger dispensasjoner på tvers av statlige og regionale organers ønske, jf. 

også ovenfor. 

 

I tillegg gjelder de statlige planretningslinjene for strandsonen. For Oslofjordregionen 

inneholder disse klare instrukser for hva kommunene og fylkesmennene skal godta av 

utbygging i sine geografiske områder. Utgangspunktet står i pkt. 5.2 første avsnitt – 

byggeforbudet «skal (...) praktiseres strengt og dispensasjoner skal unngås.» En del av 

retningslinjene er også temmelig spesifikke, se pkt. 6. Dette er en type «statlige (...) rammer 

og mål» som § 19-2(4) første punktum omhandler. Det følger dermed av loven at disse 

retningslinjene skal tillegges «særlig vekt», og dermed blir en del av rettsanvendelsen i 

dispensasjonssaker. De får ikke bare betydning ved spørsmålet om forvaltningen skal bruke 

«kan»-skjønnet til å innvilge søknaden. De vil imidlertid også være relevante i «kan»-

skjønnet, forutsatt at vilkårene for å dispensere er oppfylt. 

 

Samlet sett er det mange pliktige hensyn og retningslinjer inne i bildet ved vurderingen av 

dispensasjonssaker i strandsonen. For det første skal det tas «særlig hensyn» til interessene 

som gjør seg gjeldende i strandsonen. Videre skal nasjonale mål og rammer tillegges «særlig 

vekt», jf. § 19-2(4). Dette inkluderer de statlige planretningslinjene for forvaltning av 

strandsonen. Også «miljø» skal tillegges «særlig vekt», jf. tredje ledd. Og kommunen «bør» 

ikke gi dispensasjon mot statlig eller regionalt organ sin vilje. Slik jeg forstår ordlyden vil 

dette gjøre at rommet for dispensasjoner i strandsonen blir svært lite. Hele veien legger 

lovteksten opp til at dispensasjoner skal unngås i strandsonen. Det samme gjør 

strandsoneretningslinjene. Til dette kommer forarbeidenes uttalelser om hvilke ønsker 

lovgiver har, der sitatet fra Ot.prp.nr.32 (2007-2008) på s.243 etter min mening er dekkende: 

«Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her[100-metersbeltet langs sjøen], 

spesielt i områder med stort utbyggingspress.» 

 

Likevel må det understrekes at dispensasjonsvurderingen må gjøres konkret. Det kan aldri 

utelukkes at det ikke forekommer et spesialtilfelle som åpner opp for unntak fra 

byggeforbudet i strandsonen. Og i denne sammenheng er det grunn til å minne om adgangen 

til å stille vilkår for dispensasjonen som kan avbøte de negative virkningene av tiltaket, jf.  

§ 19-2(1).  

 



23 

 

8 Bruk av strandsoneretningslinjene i praksis 

 

En rent kvantitativ vurdering av vedtakene viser at planretningslinjene nevnes i syv av de 

totalt tretten vedtakene jeg har sett på. At retningslinjene nevnes, sier imidlertid ingenting om 

hvilken vekt disse blir tillagt. 

 

Et første eksempel er saken fra Røyken kommune.
42

 FMOA avgjorde saken som 

settefylkesmann, fordi Fylkesmannen i Buskerud (FMiB) hadde påklaget kommunens  vedtak 

om å innvilge dispensasjon. Planretningslinjene gjelder også i Buskerud, og saken er derfor 

likevel tatt med i denne oppgaven. Det var søkt om å oppføre en brygge som ledd i å 

gjenskape et tidligere kulturlandskap. Henvisningen til retningslinjene består kun i at FMOA 

påpeker at FMiB «uttrykker i sin klage at oppføring av bryggen vil medføre at 

privatiseringsgraden langs sjøen blir forsterket, og at dette er i strid med nasjonale føringer.»
43

 

FMOA gjør det ikke tydelig hvilken vekt organet legger på retningslinjene. Under henvisning 

til at begrunnelsesplikten skjerpes når berørt statlig organ har uttalt seg negativt om 

dispensasjonen, opphevet FMOA kommunens vedtak.
44

 Siden FMiB viste til de statlige 

retningslinjene, har dermed retningslinjene indirekte fått betydning for FMOAs standpunkt i 

saken. En grunn til at Fylkesmannen ikke selv viste til retningslinjene, kan være at FMOA 

kom til at begrunnelsen var for knapp. Vedtaket ble derfor opphevet uten at FMOA  tok 

stilling til realiteten i saken. Vedtaket fra FMOA virker først og fremst som en kontroll med 

saksbehandlingen, og ikke en vurdering av om vedtakets innhold var korrekt. På s.4 presiserer 

FMOA at de ved opphevelsen «ikke har ment å gi konkret føring på hva resultatet av den 

fornyede behandlingen skal bli». 

 

Et annet eksempel er saken fra Hurum kommune.
45

 FMOA avgjorde saken som 

settefylkesmann etter at FMiB hadde påklaget kommunens vedtak. Saken gjaldt dispensasjon 

for en trapp, platting og uthus i strandsonen. FMOA innvilget dispensasjon for trappen, 

omgjorde vedtaket til avslag for plattingen, og opphevet vedtaket om dispensasjon for uthuset. 

Som en del av den generelle redegjørelsen for rettstilstanden når det gjelder dispensasjoner 

viser FMOA helt nøytralt til retningslinjene: «Gjeldende statlige retningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble fastlagt ved kgl. res. av 25. mars 2011. 

Målet med denne er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.»
46

 

FMOA nevner retningslinjene én gang til i vedtaket, på s.4, fordi FMiB også i denne saken 
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hadde avgitt et negativt høringssvar, og i tillegg påklaget vedtaket. FMOAs henvisning er ikke 

mer enn en gjengivelse av FMiBs innsigelser mot at dispensasjonen ble gitt, nemlig at 

dispensasjonen ville være i strid med «nasjonale føringer for strandsonen». Jeg antar at det her 

siktes til strandsoneretningslinjene. Noen ytterligere henvisninger fra FMOA til 

retningslinjene finnes ikke. Det er dermed vanskelig å si noe om hvilken vekt disse tillegges i 

saken. Etter min mening er dette en svakhet ved vedtaket, fordi de statlige planretningslinjene 

ikke får det gjennomslaget de er forutsatt å ha, jf. pkt. 6 og 7. 

  

Et tredje eksempel er saken fra Frogn.
47

 Saken gjaldt oppføring av et badehus/uthus med 

terrasse og båtopplag i Frogn kommune. Arealformålet i reguleringsplanen på stedet var 

«bevaringsområde – fritidsbebyggelse» med forbud mot inngrep i terrenget, med unntak for 

oppføring av «badehus». Søknaden hadde opprinnelig blitt godkjent av kommunen og 

Fylkesmannen. Etter klage fra naboer til Sivilombudsmannen, slo imidlertid 

Sivilombudsmannen fast at tiltaket ikke var å anse som «badehus» i reguleringsplanens 

forstand, og Fylkesmannen omgjorde vedtaket. Ombudsmannen mente tiltaket hadde andre 

funksjoner, båtopplag og terrasse, som gjorde at karakteren av badehus ikke var sterk nok til å 

falle inn under planens unntaksregel. Kommunen ga så dispensasjon, og vedtaket ble 

påklaget. Fylkesmannen opprettholdt dispensasjonen. Her nevnes de statlige 

planretningslinjene igjen bare som en del av den generelle redegjørelsen for rettsområdet. 

FMOA bruker samme formulering i dette vedtaket som i saken fra Hurum, sitert ovenfor.
48

 

Her er det muligens den lange saksgangen, med klage til Sivilombudsmannen etter at FMOA 

selv godkjente søknaden, som innvirker på beslutningen til FMOA. Det faktum at det forelå 

en reguleringsplan som åpnet for badehus, innebærer imidlertid, etter min mening, ikke at 

retningslinjene mister sin betydning. Det var blitt fastslått at det omsøkte tiltaket ikke var 

omfattet av unntaket i planen. Som nevnt er det antakeligvis saksgangen som her innvirker på 

FMOAs vedtak, og kan forklare hvorfor retningslinjene ikke spiller en større rolle. 

 

Et fjerde eksempel er saken fra Oppegård.
49

 Saken gjaldt en brygge som allerede var oppført 

på eiendommen. Både kommunen og Fylkesmannen konkluderte med at bryggen var 

søknadspliktig på det tidspunktet den ble oppført, og at det ikke forelå en tillatelse til 

oppføring av bryggen. Det krevdes derfor en dispensasjon for å la bryggen bli stående. 

Kommunen ga dispensasjon på vilkår. Henvisningen til de statlige planretningslinjene består 

kun av en setning i innledningen som beskriver eienommen.
50

 Retningslinjene nevnes i 

samme avsnitt som eiendommens størrelse og reguleringssituasjonen på stedet. De nevnes 

                                                 
47

  FMOA sak 2014/7222 
48

  FMOA sak 2014/7222 s.4(Frogn) og noten ovenfor(Hurum) 
49

  FMOA sak 2015/2829 
50

  FMOA sak 2015/2829 s.2 



25 

 

ikke i resten av vedtaket. Dette vedtaket ligger dermed i grenseland mellom å være et 

eksempel på at retningslinjene nevnes/brukes, og å være et eksempel på at retningslinjene 

ikke blir nevnt i det hele tatt. 

 

Et eksempel der bruken av retningslinjene er høyst aktuell, er saken fra Bærum angående 

søknad om tilbygg til fritidsbolig.
51

 Utvidelsen av hytta ville skje mot sjøen, og tilbygget ville 

på det nærmeste være ca. 17 meter fra sjøen. Henvisningen til «nasjonale retningslinjer» kom 

opp i vurderingen av om det forelå usaklig forskjellsbehandling.
52

 Jeg legger til grunn at det 

her er de statlige strandsoneretningslinjene det er snakk om. Kommunen avviste at det forelå 

usaklig forskjellsbehandling, fordi statlige retningslinjer hadde ført til en innstramming av 

praksis for dispensasjoner i strandsonen. FMOA kommenterte ikke dette nærmere enn å si at 

«[f]ylkesmannen mener at de to tilfellene ikke rettslig og faktisk sammenlignbare.»
53

[sic] Så 

vidt jeg forstår, innebærer dette at Fylkesmannen implisitt viser til retningslinjene, og mener 

at disse har skapt en ny rettslig situasjon. Dermed var det ikke usaklig å avgjøre den 

foreliggende saken annerledes enn den klager hadde vist til. Det hadde vært en fordel om 

FMOA tydeliggjorde at retningslinjene her spilte en sentral rolle i hvorfor 

dispensasjonssøknaden ble avslått, siden de statlige retningslinjene omtaler nettopp den 

situasjonen saken gjelder. I pkt. 5.2 andre kulepunkt sies det generelt at «utvidelse av 

eksisterende bygninger skal skje i retning bort fra sjøen». I fjerde kulepunkt sies det videre at 

det «skal være en svært restriktiv holdning til (...) vesentlig utvidelse av eksisterende 

fritidsboliger.»  Når det er så tydelig at nettopp denne typen tiltak er uønsket etter 

retningslinjene, burde FMOA vist direkte til dem. Men det er uansett en sak som skiller seg 

fra de andre når det gjelder bruken av retningslinjene. 

 

Samlet sett viser dette en skiftende bevissthet rundt bruken av de statlige planretningslinjene. 

I dispensasjonssaker i strandsonen, der spørsmålet er om det kan dispenseres fra et 

byggeforbud fastsatt i loven eller plan, brukes ikke retningslinjene i noen av sakene. De 

nevnes i totalt syv saker. I fem av sakene er det kun en nøytral henvisning til retningslinjene. I 

én av sakene, den fra Bærum, vises det overfladisk til «nasjonale retningslinjer» som 

begrunnelse for at det ikke forelå usaklig forskjellsbehandling, se rett ovenfor. I en annen sak, 

fra Oslo kommune om den landfaste bryggen,  brukes retningslinjene og saken er avhengig av 

en tolkning av forholdet mellom retningslinjene og pbl. § 12-1, men problemstillingen faller 

utenfor denne oppgaven. 
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I seks av sakene nevnes ikke retningslinjene overhodet. Etter min mening er dette påfallende, 

fordi retningslinjene gir uttrykk for den politiske holdningen på statlig nivå til utbygging i 

strandsonen. I rett under halvparten av sakene er det dermed ikke synlig i vedtaket fra FMOA 

om retningslinjene er tatt i betraktning. Det kan tyde på at retningslinjene ikke får den 

betydningen de er ment å få ved Fylkesmannens saksbehandling. Det kan være flere grunner 

til dette. 

 

For det første kan det tenkes at kommunene bruker retningslinjene i sin saksbehandling og 

viser til disse i sine vedtak. Dermed kan det virke overflødig for FMOA å vise til 

retningslinjene. Her er det grunn til å påpeke at FMOA nevner retningslinjene i rett over 

halvparten av sakene. Hadde Fylkesmannen ment det var overflødig, ville retningslinjene 

antakeligvis vært nevnt mindre enn det de blir. Dessuten er det uansett viktig at FMOA er 

bevisst på retningslinjene. Det vil gjelde også om kommunene nevner retningslinjene i sine 

vedtak. Da bør i det minste FMOA sitere de delene av vedtaket der kommunen har brukt 

retningslinjene. Begrunnelsene i disse sakene fremstår i stedet som mangelfulle. 

 

For det andre kan det tenkes at retningslinjene anses overflødige ved siden av lovteksten i pbl. 

§ 19-2. Sammen med forarbeidene innebærer bestemmelsen en streng norm for når det kan 

dispenseres, se pkt. 5.2 og 7. Ved å vise til lovteksten og forarbeidene til denne, kan det virke 

overflødig å i tillegg vise til de statlige planretningslinjene, fordi disse sier mye av det samme. 

Dette vil imdlertid bare forklare hvorfor retningslinjene ikke er nevnt i de tilfellene der 

FMOA kom til at det ikke kunne dispenseres fordi vilkårene for det ikke var oppfylt. I sakene 

jeg har fått fra FMOA er det både eksempler på at retningslinjene nevnes der det dispenseres, 

og at de ikke nevnes der det ikke dispenseres. Det er dermed ingen sammenheng her. 

 

For det tredje kan det tenkes at retningslinjene anses som rent interne retningslinjer som det 

ikke er nødvendig å nevne i begrunnelsen. Dette forklarer imidlertid ikke hvorfor 

retningslinjene nevnes i rett over halvparten av sakene. Dessuten vil dette gjøre 

argumentasjonen vanskeligere i de tilfellene der forvaltningen avslår en dispensasjon. Videre 

vil begrunnelsen etter min mening være mangelfull i tilfeller der forvaltningen innvilger 

dispensasjonen, men unnlater å nevne retningslinjer som er ment å trekke praksis i retning av 

færre dispensasjoner. 

 

Samlet sett bruker ikke FMOA retningslinjene i stor utstrekning. Henvisningene til dem er 

overfladiske. FMOA beskriver ikke innholdet i dem. Min konklusjon blir dermed at det kan 

stilles spørsmål ved om retningslinjene får det gjennomslaget de er ment å få i praksis. 
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9 Hvilket gjennomslag har § 1-8(1) i praksis? 

 

Som behandlet ovenfor, er jeg av den oppfatning at pbl. § 1-8(1) er anvendelig i 

dispensasjonssaker, og skal høyne terskelen for å dispensere i strandsonen. § 1-8(1) er 

generell, og vil dermed gjelde også der det er spørsmål om å dispensere fra kommunalt 

fastsatte regler, f.eks. arealformål eller byggegrenser i plan. Det jeg skal undersøke her, er i 

hvilken grad forvaltningen bruker § 1-8 i sine begrunnelser. Dette kan si noe om 

gjennomslaget bestemmelsen har fått i praksis. 

 

Etter å ha gjennomgått vedtakene fra Fylkesmannen i detalj, er det ikke tydelig noe sted at den 

nye, generelle hensynsregelen i pbl. § 1-8(1) blir brukt i praksis. Vedtakene preges i stedet av 

at det henvises generelt til at strandsonen er viktig for f.eks. landskap og allmennhetens 

tilgang til sjøen, og at dette taler mot dispensasjon.
54

 Men det fremkommer ikke tydelig i 

vedtakene at Fylkesmannen er bevisst at § 1-8(1) eksplisitt krever at det tas «særlig hensyn» 

til disse interessene. Dermed får ikke § 1-8(1) den virkning den er ment å ha, slik jeg har 

behandlet ovenfor. 

 

Det kan være flere årsaker til dette. En mulig årsak til dette er at det i praktisk talt alle sakene 

jeg har sett på, har vært vedtatt kommuneplaner for de områdene som dispensajonssøknadene 

gjelder.
55

 Dermed kan § 1-8(1) komme noe i bakgrunnen. 

 

En annen mulig årsak, er at forvaltningen i stedet viser til de statlige planretningslinjene for 

forvaltningen av strandsonen. Gjennomgangen av bruken av strandsoneretningslinjene 

ovenfor tyder imidlertid på at det ikke er tilfellet. 

 

En tredje mulighet er at hensynsregelen blir betydningsløs ved siden vilkåret om at hensynene 

bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir «vesentlig tilsidesatt». Dermed kommer de 

hensynene som § 1-8(1) lister opp, uansett inn i vurderingen som forvaltningen må gjøre. Men 

resultatet blir likevel at det ikke vises eksplisitt til at § 1-8 pålegger forvaltningen å ta 

«særlig» hensyn til disse interessene. Dette kan ikke erstattes av § 19-2(2). Disse må sees i 

sammenheng, og resultatet er at det skal være en svært snever adgang til å dispensere i 

strandsonen, se ovenfor pkt. 7. 

 

                                                 
54

  Se f.eks. FMOA sak 2014/1129 s.2 
55

  I alle sakene, unntatt FMOA sak 2015/2829 og 2015/8280, er det planer det har vært søkt om å dispensere 

fra. 
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10 Særlig om relevante hensyn, fordeler og ulemper 

10.1 Innledning 

Det gjelder som nevnt under pkt. 5.2.3.3 et saklighetskrav eller relevanskrav når det gjelder de 

fordelene og ulempene det kan legges vekt på i dispensasjonsvurderingen. Jeg vil her gå 

nærmere inn på dette. 

 

10.2 Lovbestemte hensyn 

I pbl. § 19-2 er det visse hensyn og interesser det eksplisitt vises til i lovteksten. Det gjelder 

for det første lovens formålsbestemmelse og hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

jf. andre ledd. Videre gjelder det helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. tredje ledd. Etter  

fjerde ledd første punktum skal «statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt» 

ved dispensasjon fra planer, og etter andre punktum «bør» ikke kommunene dispensere fra 

planer eller § 1-8(2) når en berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om å 

dispensere. 

 

Som lovens ordlyd viser, er disse hensyne pliktige hensyn – kommunene er i loven pålagt å 

legge vekt på disse hensynene, uttalelsene og interessene. Hvilken vekt de skal tillegges, 

følger også i stor grad av lovens ordlyd. Tredje ledd sier at det skal legges «særlig vekt» på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Det samme 

gjelder de statlige og regionale rammene og målene, se fjerde ledd første punktum.  

Kommunen «bør» ikke dispensere når statlig/regionalt organ har uttalt seg negativt. Som jeg 

har gjennomgått tidligere, innebærer ikke § 19-2(4) andre punktum et forbud mot å 

dispensere. Det er en retningslinje til kommunene som tilsier at de er tilbakeholdne med å 

dispensere når statlig/regionalt organ har uttalt seg negativt til dispensasjonen. Dermed blir 

det også noe kommunen er nødt til å ta hensyn til i dispensajonsvurderingen. 

 

Det følger altså av ordlyden i § 19-2 at alle disse hensynene er relevante. Spørsmålet er så 

hvilke hensyn som er relevante utenfor lovens ordlyd. 

 

10.3 Relevante hensyn utenfor lovens ordlyd 

10.3.1 Generelt 

Plan- og bygningsretten gjelder arealbruk og bygningsutforming, jf. pkt. 4.1. Reglene er 

beregnet på å gjelde i lang tid og være bestemmende for områders utseende og bruk på tvers 

av eierforhold o.l. Dette i seg selv tilsier at individuelle forhold ved den enkelte ikke er et 

relevant hensyn.
56

 I Ot.prp.nr.56 (1984-1985) på s.101 ble dette uttrykt slik at det var i «helt 

spesielle tilfeller» at individuelle forhold kunne anses som særlig grunn. I pbl. § 19-3(3) er det 

                                                 
56

  Innjord (2010) s.521 og Pedersen (2011) s.210-211 
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som nevnt sagt uttrykkelig at det skal legges «særlig vekt» på dispensasjonens betydning for 

«helse, (...) sikkerhet og tilgjengelighet.» Alle disse tre kan gjelde en enkelt person. 

Konsekvensen av bestemmelsen blir at individuelle forhold ved søkeren som gjelder noe av 

dette, likevel må regnes som et relevant hensyn. Og ikke bare det, kommunene er pliktig å 

legge «særlig vekt» på disse hensynene. Pedersen (2011) oppsummerer dette på s.211 som 

«forhold knyttet til søkerens fysiske person». 

 

Annerledes er det med forhold som ikke gjelder søkerens «fysiske person». Eksempler på 

dette kan være utbyggerinteresse eller rene økonomiske betraktninger. Med det første tenker 

jeg på den fordelen for søker det vil være at søkeren får utføre det hun vil. Om hun ønsker å 

oppføre en terrasse fordi det vil gi et hyggeligere utemiljø, er dette en utbyggerinteresse. Med 

økonomiske betraktninger tenker jeg på sparte kostnader o.l. ved å få dispensasjon. Uggerud 

er grundig i sin analyse av mulige relevante hensyn. Dette gjelder også utbyggerinteressen. 

Siden dette er en interesse knyttet til den enkelte søker, og som ikke er stilt i en særstilling i 

lovgivningen på annen måte(f.eks. helse, tilgjengelighet, jf. ovenfor), faller han tilbake på 

utgangspunktet for søkerhensynene, se s.102. Da er det bare i «helt spesielle tilfeller» at dette 

er relevant, se ovenfor. 

 

Slik jeg forstår forarbeidene til pbl. 1985 er det dermed ikke forbudt å legge vekt på søkerens 

individuelle interesse utenfor helsetilfellene, men det skal veldig mye til for at dette skal 

kunne begrunne en dispensasjon. Og disse forarbeidene ble utarbeidet med tanke på at 

vilkåret i loven skulle være «særlige grunner», som la opp til en ren interesseavveining. Det 

krevdes bare en «overvekt av hensyn» som talte for dispensasjon.
57

 I dag må fordelene være 

«klart større» enn ulempene ved dispensasjon. Dispensasjonsadgangen er ment å bli strammet 

inn.
58

 Dette tilsier at adgangen til å gi dispensasjon på grunnlag av rene utbyggerinteresser nå 

er enda mindre enn tidligere, fordi overvekten av hensyn som taler for dispensasjon må være 

sterkere enn etter 1985-loven. 

 

10.3.2 Særlig om usaklig forskjellsbehandling 

Dispensasjoner skal avgjøres konkret, for den enkelte sak. Det kan likevel tenkes at 

innvilgelse av én dispensasjon, fører til at andre søker om dispensasjon på lignende grunnlag i 

samme område, altså at dispensasjonen får presedensvirkninger. Grunnen til det, er at det i 

norsk forvaltningsrett er et forbud mot usaklig forskjellsbehandling – vedtak som innebærer 

usaklig forskjellsbehandling blir ugyldige.
59

 Situasjonen er at 

forvaltningen(kommunen/Fylkesmannen) forventer en lang rekke søknader om dispensasjoner 

                                                 
57

  Ot.prp.nr.56 (1984-1985) s.101 
58

  Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.242 
59

  Eckhoff (2011) s.422 



30 

 

som en følge av innvilgelse i den foreliggende saken. Forvaltningen mener at det ikke burde 

gis flere dispensasjoner i området. Spørsmålet er om forvaltningen i sine avgjørelser kan 

legge vekt på muligheten for flere dispensasjonssøknader ved avgjørelsen av den enkelte 

dispensasjonssøknad. 

 

Dette gir kommunene flere fordeler. De får muligheten til å være tidlig ute i å stoppe 

dispensasjoner i et område. Dessuten er det en fordel i seg selv for kommunen at det ikke 

kommer mange lignende søknader. Utgangspunktet er jo at søknadene gjelder tiltak som er 

forbudt etter lov, forskrift eller plan. Videre er standpunktet, at søknaden avslås med 

henvisning til muligheten for andre søknader, etter min mening lettere å forsvare overfor 

søkerne, enn å måtte begrunne hvorfor man i det konkrete tilfellet har nådd en grense for hvor 

mange søknader som skal innvilges. For en alminnelig søker kan det være vanskeligere å 

forstå hvorfor grensen overskrides ved at bare én dispensasjon(søkerens egen) blir godkjent. 

Konsekvensen kan bli nedbygging bit for bit. Etter dette mener jeg altså at dispensasjonens 

konsekvenser for andre dispensasjonssøknader, bør være et relevant hensyn i 

dispensasjonsvurderingen. 

 

Uggerud behandler dette som noe han kaller konsekvenshensyn.
60

 Han stiller spørsmålet om 

forvaltningen har behov for å kunne bruke denne typen konsekvenshensyn i sine 

begrunnelser. Han peker her på at kommunen kan endre praksis innenfor rammen av det frie 

skjønn, se s.129-130. Videre peker han på at en åpning for å vektlegge konsekvensene for 

andre saker, ikke passer godt med «regelen om at plan- og bygningsmyndighetene skal gi 

dispensasjon dersom pro-hensynene i saken er sterkest»
61

 Dette er problematisk av flere 

grunner. For det første har lovgiver i pbl. 2008 eksplisitt ment at kommunen skal ha et fritt 

skjønn i valget om det skulle gis dispensasjon, etter at vurderingen av om vilkårene for å 

dispensere er gjort. Se nærmere om dette under pkt. 11. Dette argumentet er dermed ikke 

lenger aktuelt. For det andre hopper Uggerud over en del av prosessen i 

dispensasjonsvurderingen: dersom man allerede har kommet til at det foreligger en overvekt 

av relevante hensyn for dispensasjon, uten at det er lov å ta hensyn til eventuelle 

konsekvenser av dispensasjon, er det etter hans mening en plikt for forvaltningen til å innvilge 

dispensasjonen. Men dersom det er tillatt å ta i betraktning konsekvensene for andre søknader, 

vil avveiningen kunne falle annerledes. Dermed er det heller ingen plikt til å gi dispensasjon. 

Argumentasjonen hans bygger med andre ord på at det ikke er tillatt å ta hensyn til 

dispensasjonens konsekvenser for andre saker. 

 

                                                 
60

  Uggerud (1994) s.128 
61

  Uggerud (1994) s.130 
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Jeg har ikke funnet omtale av dette spørsmålet i andre rettskilder. Konklusjonen min blir 

dermed at forvaltningen kan legge vekt på dispensasjonens konsekvenser for antallet søknader 

på lignende grunnlag. 

 

10.4 Viser FMOA i praksis til relevante fordeler, ulemper og hensyn? 

10.4.1 Innledning 

I alle sakene der FMOA vurderer om hensynene blir vesentlig tilsidesatt og om fordelene er 

klart større enn ulempene, viser Fylkesmannen til relevante ulemper. Typiske hensyn som går 

igjen i strandsonen er om tiltaket vil føre til konsekvenser for landskapet på stedet, 

privatisering av strandsonen og være til hinder for allmennhetens bruk av strandsonen. Jeg 

viser ikke til konkrete eksempler på dette, men vil i det følgende trekke frem saker der 

Fylkesmannen viser til hensyn, fordeler og ulemper som juridisk sett er i grenseland for hva 

som kan godtas. 

 

10.4.2 Relevante ulemper 

Som redegjort for under pkt. 10.3, er det én ulempe som står i en særstilling når det gjelder 

om den er relevant eller ikke, nemlig hensynet til eventuelle presedensvirkninger av en 

dispensasjon. 

 

Gjennomgangen av praksis fra Fylkesmannen viser at presedensvirkningene av 

dispensasjonen vektlegges av både kommunen og FMOA. Et eksempel er saken fra Hurum 

kommune, beskrevet under pkt. 8.
62

 Henvisningen til konsekvensene for andre søknader ble 

nevnt i forbindelse med vurderingen av om det skulle gis dispensasjon for det ene uthuset. 

Søkerne begrunnet søknaden med at dispensasjonen ville innebære den fordel at de fikk mer 

lagringsplass. Fylkesmannen mente at «behovet for lagringsplass er et synspunkt som kan 

gjøres gjeldende for svært mange hytter i dette området. Dersom det gis dispensasjon i denne 

saken, kan dette derfor åpne for en praksis som medfører en uheldig nedbygging av 

strandsonen i området.»
63

 Fylkesmannen tar ikke opp problemstillingen om dette overhodet er 

et relevant hensyn. 

 

Det samme gjelder i andre saker der Fylkesmannen viser til konsekvenshensyn, eventuelt 

under henvisning til kommunens begrunnelse. Et eksempel på dette er en sak fra Bærum.
64

 

Søknaden gjaldt oppføring av et bryggeanlegg med 20 båtplasser. Dette var i strid med både 

plankravet i kommuneplanen, arealformålet i kommuneplanen og byggeforbud i strandsonen, 

nedfelt i reguleringsplan. Kommunen avslo opprinnelig søknaden, og henviste i den 
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  FMOA sak 2013/25202 
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  FMOA sak 2013/25202 s.6-7 
64

  FMOA sak 2014/20234 
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sammenheng bl.a. til presedensvirkninger: «(...)det [er] også tatt i betraktning hvilke 

presedensvirkninger en dispensasjon i den foreliggende sak vil kunne få for senere 

håndheving av arealbruksformålet».
65

 Fylkesmannen problematiserte ikke om dette var et 

relevant hensyn, men nøyde seg med å «i det vesentligste, å kunne tiltre denne begrunnelsen 

kommunen har gitt».
66

 

 

I totalt fire av tretten saker viste FMOA til presedensvirkninger av å innvilge dispensasjon. 

Fylkesmannen problematiserer ikke i noen av sakene om dette er et relevant hensyn. Etter min 

mening viser dette at forvaltningen anser dette for å være et relevant hensyn å ta i betraktning 

i den enkelte sak, selv om det innebærer at man tar hensyn til usikre konsekvenser for antallet 

fremtidige søknader. 

 

10.4.3 Relevante fordeler 

Som nevnt er de ulempene Fylkesmannen viser til, relevante. Jeg har ikke funnet eksempler 

på at Fylkesmannen vektlegger irrelevante ulemper, f.eks. hudfarge, politisk standpunkt e.l. 

Annerledes er det til en viss grad med fordelene som Fylkesmannen viser til. Her er det flere 

eksempler på at Fylkesmannen enten viser til fordeler som etter vanlig oppfatning er 

irrelevante, eller tillegger dem større vekt enn de skal. 

 

10.4.3.1 Asker kommune – oppføring av enebolig 

Et første eksempel på dette er en sak fra Asker kommune.
67

 Den gjaldt oppføring av enebolig 

i strandsonen, innenfor en byggegrense mot sjø på ca. 25 meter fastsatt i kommuneplan. 

Reguleringsplanen på stedet åpnet for utbygging, men kommunen og Fylkesmannen la til 

grunn at kommuneplanens byggeforbud, som ble vedtatt senere, gjaldt. Det krevdes derfor 

dispensasjon. Fylkesmannen viste til at kommunen hadde fremhevet én fordel med 

dispensasjonen i dette tilfellet – nemlig at «tiltakshaver får utnyttet eiendommen i samsvar 

med reguleringsplanen som gjelder for eiendommen».
68

 Fylkesmannen uttaler så på s.5-6: 

 

«Normalt skal det mye til før en ren utbyggerinteresse alene kan begrunne en 

dispensasjon. Særlig gjelder det for dispensasjoner i strid med byggeforbudet i 

strandsonen(...). En kommuneplan er imidlertid generell og gjelder for et stort 

område. Ved vedtakelsen av kommuneplanen er det med andre ord ikke tatt 

konkret stilling til enhver eiendom, som ble omfattet av byggeforbudet i 

strandsonen. At hensynene bak strandsonevernet ikke blir vesentlig tilsidesatt i 
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  Bærum kommunes vedtak i sak 378/14 av 31.01.2014 s.10 
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  FMOA sak 2014/20234 s.13 
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  FMOA sak 2013/13647 
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  FMOA sak 2013/13647 s.5 
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tillegg til at det ikke foreligger ulemper av vesentlig betydning, viser etter 

Fylkesmannens syn at strandsonevernet i kommuneplanen ikke slår til med styrke 

for denne eiendommen. At tiltakshaver da får utnytte eiendommen innenfor de 

rammene som følger av reguleringsplanen, kan derfor etter Fylkesmannens syn 

anses som en relevant fordel i denne saken.» 

 

Det er flere problematiske sider ved sitatet fra Fylkesmannen. For det første er det 

problematisk at byggeforbudet i kommuneplanen ikke vektlegges sterkere i seg selv. Men i 

denne sammenheng er det påfallende at Fylkesmannen kommer til at en ren utbyggerinteresse 

både kan være en «relevant fordel» i saken, men også at den anses for å oppfylle lovens vilkår 

om å være «klart større» enn de ulempene som gjør seg gjeldende. Det er her spesielt grunn til 

å påpeke at det ikke er noe vilkår i loven at det ikke finnes «vesentlige ulemper». Det kan 

kanskje synes som om rettsanvendelsen fra Fylkesmannen side er gjort med gammel pbl. 

1985 § 7 i tankene, der det var en ren interesseavveining som skulle gjøres. Og det er heller 

ingenting i rettskildene som tilsier at utbyggerinteressen skal godtas som en relevant fordel, 

bare fordi de ulempene som praktisk talt alltid gjør seg gjeldende i strandsonen, f.eks. det at 

det overhodet bygges(noe Fylkesmannen selv påpeker i vedtaket på s.5), ikke gjør seg 

gjeldende med styrke. En kunne tenke seg at areal- og ressursdisponeringshensyn tilsa at 

reguleringsplaner ble fullt utnyttet. Men her ble kommuneplanen vedtatt i etterkant av 

reguleringsplanen, og etablerte et generelt forbud. Dermed ble forutsetningen for utnyttelsen 

av eiendommen endret.  

 

Ved å se på kommunens behandling av saken i klageomgangen er det mulig å komme 

nærmere forklaringen på at det ble gitt dispensasjon. Kommunne trekker nemlig ikke bare 

frem fordelen ved å få bygge ut. Den viser også til at byggesaken på eiendommen startet opp 

allerede i 2006, før kommuneplanen med byggeforbud i strandsonen ble vedtatt.
69

 Slik jeg ser 

det, er det vanskelig å forstå at dispensasjonen fra byggeforbudet kunne innvilges av 

Fylkesmannen, uten at dette er forklaringen. Det er derfor påfallende at Fylkesmannen ikke 

selv påpeker dette i vedtaket. Slik begrunnelsen fremstår i vedtaket, sitert ovenfor, synes 

rettsanvendelsen å være feil, ved at pbl. § 19-2 ikke er anvendt i samsvar med ordlyden og 

forarbeidene. Det er fortsatt et åpent spørsmål om fordelene ville vært «klart større» enn 

ulempene, selv når man tar hensyn til at plansituasjonen har endret seg. Grunnen til at 

byggesaken har tatt lang tid er ikke et resultat av kommunens opptreden, men en følge av at 

prosjektet gang på gang er blitt endret i samråd med kommunen.
70

 Jeg går ikke nærmere inn 

på dette her, men konkluderer med at Fylkesmannens rettsanvendelse synes å være feilaktig. 
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  Asker, saksfremlegg arkivsaksnr 06/2949 av 23.09.2013 s.8 
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  Asker, saksfremlegg arkivsaksnr 06/2949 av 23.09.2013 s.2 
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10.4.3.2  Frogn kommune – badehus 

Saksforholdet er beskrevet tidligere, under pkt. 8. Når det gjelder vurderingen av hensyn, 

fordeler og ulemper, er det flere poenger å trekke frem ved Fylkesmannens rettsanvendelse. 

 

For det første var Akershus fylkeskommune negativ til dispensasjonen. Dette kommenteres 

kort av Fylkesmannen, ved å si at komunen «ikke er avskåret fra å gi dispensasjon» ved 

negativ uttalelse fra fagmyndighet, men at kommunen «må utvise forsiktighet med å gi 

dispensasjon».
71

 Fylkesmannen nevner ikke dette noe mer direkte, men går inn i en vurdering 

av i hvilken grad det omsøkte tiltaket skiller seg fra badehusene på stedet. En klar uttalelse av 

hvordan Fylkesmannen stiller seg til uttalelsen fra fylkeskommunen hadde etter min mening 

vært å foretrekke, når lovbestemmelsen eksplisitt sier at kommunen ikke «bør» dispensere i 

strid med uttalelse fra fagmyndighet, jf. § 19-2(3). 

 

For det andre er det bare én fordel Fylkesmannen viser til i dispensasjonsvurderingen. Under 

henvisning til det kommunen har trukket frem, viser FMOA til  «tiltakshavers ønske og behov 

for uteoppholdsarealer i form av terrrassen og båtopplag i rommet under denne».
72

 Dette faller 

i utgangspunktet klart utenfor de fordeler som normalt skal kunne tillegges vekt, i alle fall når 

tiltaket det gjelder er plassert i strandsonen, jf. pkt. 10.2 og 10.3. Derfor er det overraskende at 

Fylkesmannen fortsetter med å si at han «mener dette er et relevant hensyn i 

dispensasjonsvurderingen, jf. § 1-1.» Under henvisning til plan- og bygningslovens 

formålsparagraf mener altså Fylkesmannen at behovet til den enkelte søker for 

båtopplagsplass og uteareal, i strid med reguleringsplanen på stedet, kan begrunne en 

dispensasjon. Jeg er kritisk til Fylkesmannens rettsanvendelse. Dette er bare en fordel for den 

enkelte søker, og er ikke knyttet til overorodnede areal- og ressursdisponeringshensyn. I følge 

forarbeidene til den gamle loven var det da bare i «helt spesielle tilfeller» at det kunne 

dispenseres.
73

 Siden dispensasjonsadgangen er strammet inn ved at fordelene nå må være 

«klart større» enn ulempene, tilsier det at rommet for å legge vekt på personlige ønsker og 

behov nå er enda mindre. Likevel mener FMOA at dette er tilstrekkelig til å begrunne 

dispensasjon. Begrunnelsen ligner på den som ble fremmet i saken fra Asker. Fylkesmannen 

uttaler at han «kan ikke se at regionale eller nasjonale interesser tilsier en annen løsning i 

dette tilfellet, da tiltaket verken er dominerende i terrenget eller hindrer friluftsformål og 

andre allmenne formål». Av denne grunn mener han at disse hensynene ikke anses for å 

«gjøre seg gjeldende med styrke», og at vilkåret for å dispensere dermed er oppfylt.
74

 På 
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samme måte som i saken fra Asker synes Fylkesmannen ikke å ta innover seg det strenge 

vilkåret § 19-2 oppstiller – fordelene ved dispensasjonen skal være «klart større» enn 

ulempene. 

 

Antakeligvis er det i realiteten den lange saksbehandlingsprosessen som har vært avgjørende i 

favør av dispensasjon – der tiltaket først ble godkjent av både kommunen og Fylkesmannen, 

og tiltakshaver derfor satte i gang bygging i god tro om at han hadde tillatelse. Fylkesmannen 

viser ikke eksplisitt til dette. Det er nevnt av kommunen i et sitat Fylkesmannen viser til. 

Fylkesmannen sier imidlertid ikke om han er enig med rådmannens uttalelser i sitatet, eller 

hvilken vekt det tillegges. Her mener jeg Fylkesmannen kunne vært tydeligere. 

 

10.4.3.3 Oslo kommune – landfast brygge og flytebrygge 

I to saker fra Oslo kommune kan det synes som om Fylkesmannen har vektlagt personlige 

fordeler. Begge sakene gjaldt brygger – den ene en landfast brygge, den andre en flytebrygge. 

Saken om den landfaste bryggen gjaldt dispensasjon fra krav om reguleringsplan fastsatt i 

kommuneplanen og dispensasjon fra arealformål.
75

 Saken om flytebryggen gjaldt 

byggeforbud mot sjø, fastsatt i reguleringsplan.
76

 Kommunen avslo begge søknadene. FMOA 

opprettholdt avslagene. 

 

I begge sakene nøyde Fylkesmannen seg med å vise til de vurderingene og den begrunnelsen 

kommunen hadde gitt. Fylkesmannen «slutter seg til kommunens vurderinger»
77

, «nøyer (...) 

seg med å vise til kommunens vurderinger sitert ovenfor, som tiltres», og Fylkesmannen 

«finner (...) grunn til å slutte seg til kommunens vurdering».
78

 Dermed må man se på 

kommunens behandling for å finne de hensyn og ulemper FMOA har vektlagt. I den ene 

saken viste FMOA til det opprinnelige avslaget i kommunen, i den andre viste Fylkesmannen 

til plan- og bygningsetatens saksfremstilling før klagebehandling i et politisk utvalg. 

 

Kommunen er begge steder temmelig knapp. I saken om den landfaste bryggen viste 

kommunen til at «[f]ordeler ved dispensasjon er av privat art, slik som mulighet for båtplass i 

nærheten av klagers bolig».
79

 Kommunen viser så til ulempene ved dispensasjonen, og kom til 

at vilkårene for å dispensere ikke var oppfylt. Kommunen gjør ingen vurdering av om 

fordelen er relevant eller ikke. Det samme er tilfellet i saken om flytebryggen. Etter å ha 

gjennomgått det som er anført som fordeler av tiltakshaver, beskriver plan- og 
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bygningsetaten, i saksfremlegget til klageorganet i kommunen, disse slik at etaten «mener de 

fordeler tiltaket medfører i form av forenklet manøvrering, fortøyning og tilkomst for 

tiltakshavers seilbåt i hovedsak er subjektive for tiltakshaver».
80

 Deretter følger en identisk 

konklusjon som i saken om landfast brygge.  

 

Etter min mening kunne Fylkesmannen her presisert hvilken status disse fordelene har. Å 

nøye seg med å vise til vurderingene og si seg enig, er imidlertid arbeidsbesparende. 

 

10.4.4 Oppsummering 

I to av tretten saker fra Fylkesmannen forekommer det problematiske uttalelser når det gjelder 

vurderingen av hvilke fordeler forvaltningen kan vektlegge i dispensasjonsvurderingen. 

Videre er det to saker der kommunen har vist til irrelevante fordeler, uten at Fylkesmannen 

kommenterer dette nærmere, men nøyer seg med å henvise til kommunens begrunnelse. I 

tillegg er det to saker som, etter Fylkesmannens vurdering, var såpass dårlig begrunnet av 

kommunen at de ble opphevet for fornyet behandling. Her kom ikke Fylkesmannen inn på 

dispensasjonsvurderingen i det hele tatt. Dermed er det fire av elleve saker som i alle fall 

reiser spørsmålet om Fylkesmannen har vektlagt irrelevante fordeler. I sakene fra Asker og 

Frogn førte dette til at det ble gitt dispensasjon, mens det i Oslo ikke ble gitt dispensasjon 

uansett. 

 

Samlet sett kan dette tyde på at dispensasjonsvurderingen hos Fylkesmannen ikke gjøres 

strengt nok, slik pbl. § 19-2(2) legger opp til. 
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11 Særlig om «kan»-skjønnet 

11.1 Rt. 2007 s.257 og pbl. § 19-2 

Et særlig spørsmål som ble aktuelt etter en høyesterettsdom fra før pbl. ble vedtatt i 2008, er 

om kommunen har et fritt skjønn til å avslå dispensasjonssøknader, selv om vilkårene for 

innvilgelse er oppfylt. Spørsmålet er om forvaltningen er pliktig å gi dispensasjon der 

vilkårene for det er oppfylt. Problemstillingen kom indirekte opp i en sak for Høyesterett 

inntatt i Rt. 2007 s.257. Høyesterett kom til at bestemmelsen om dispensasjon i loven av 

1985, måtte tolkes slik at vilkåret «særlige grunner» og «kan»-skjønnet i bestemmelsen, 

smeltet sammen til én vurdering, og at domstolene ikke kunne prøve denne vurderingen.
81

 

Dermed er domstolens prøving av vedtakets innhold begrenset til den såkalte 

myndighetsmisbrukslæren, slik som ellers. Det betyr at domstolenes prøving er begrenset til å 

vurdere om det foreligger et grovt urimelig vedtak, usaklig forskjellsbehandling, vilkårlig 

vedtak eller om det er tatt utenforliggende hensyn.
82

 

 

Ved vedtakelsen av den nye pbl. i 2008 var lovgiver bevisst denne dommen, og mente å endre 

rettstilstanden. På den ene siden er det slik at domstolene skal kontrollere om vilkårene for 

dispensasjon er oppfylt. Dette er nå ment å være underlagt et rettsanvendelsesskjønn.
83

 Det 

betyr at domstolene kan prøve både den generelle lovtolkningen til forvaltningen og om 

forvaltningen også har anvendt loven riktig i den foreliggende saken.
84

 På den annen side er 

det fortsatt meningen at den endelige avgjørelsen om dispensasjonen skal innvilges eller 

ikke(forutsatt at vilkårene er oppfylt), skal høre inn under forvaltningen. Det er dette som 

ligger i ordet «kan» i § 19-2(1). Dermed legger loven opp til en type to-trinns behandling: 

først er spørsmålet om vilkårene for å dispensere er oppfylt – dette kan domstolene prøve. 

Deretter er spørsmålet om dispensasjon skal eller ikke skal gis – dette skal ikke domstolene 

prøve, utover den alminnelige myndighetsmisbrukslæren. 

 

Det må presiseres at FMOA som statlig klageorgan skal legge vekt på hensynet til det 

kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34. Dette gjelder her bare 

spørsmålet om det bør gis dispensasjon, forutsatt at vilkårene er oppfylt. 

 

11.2 I hvilken grad benytter forvaltningen sitt frie skjønn? 

Spørsmålet nå er i hvilken grad forvaltningen bruker det frie skjønnet den er gitt til å ikke gi 

dispensasjon, selv om vilkårene for det er oppfylt. 
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I totalt seks av de tretten sakene jeg har sett på, innvilger Fylkesmannen 

dispensasjonssøknaden. Fylkesmannen vurderer ikke å bruke sitt «kan»-skjønn til å avslå 

søknadene om dispensasjon i noen av sakene. Dette er ekstra påfallende i de sakene der 

dispensasjonsvurderingen har gitt grunn til tvil, men er også betenkelig i de andre sakene. Jeg 

tenker da spesielt på betydningen av pbl. § 1-8(1), om at det skal tas «særlig hensyn» til 

landskap, friluftsliv osv.  

 

Et eksempel på et tvilsomt tilfelle er saken om oppføring av enebolig i Asker. Denne er omtalt 

under pkt. 10.4.3. Her vil jeg begrense meg til å nevne at det ville vært særlig aktuelt å 

vurdere å bruke forvaltningens «kan»-skjønn til å avslå dispensasjonssøknaden, nettopp fordi 

vurderingen av om vilkårene for å dispensere var tvilsom. Som nevnt anførte søker, og 

Fylkesmannen, kun utbyggerinteressen som en fordel ved å dispensere.
85

 Når situasjonen var 

såpass usikker rettslig sett, burde Fylkesmannen i alle fall vurdert om dispensasjonen skulle 

avslås i medhold av «kan»-skjønnet. Antakeligvis var det avgjørende i saken, som også er 

nevnt ovenfor, at vedkommende utbygger hadde påbegynt arbeidet med å bygge ut tomten 

allerede i 2006, før kommuneplanen nedla byggeforbud i strandsonen. 

 

Et annet eksempel er saken fra Frogn, også omtalt under pkt. 10.4.3, der Fylkesmannen selv 

pekte på flere innvendinger mot å gi dispensasjon for tiltaket. Fylkesmannen pekte på 

naboenes innvendinger, og hadde «forståelse for naboens synspunkter om utsiktstap og at 

bygget vil kunne bidra til å stagnere noe av luftstrømmen til den øvre uteplassen nede ved 

sjøen».
86

 Dette var altså ikke nok til at vilkårene for å dispensere ikke var oppfylt, men ville 

like fullt vært relevant i spørsmålet om å bruke «kan»-skjønnet. Likevel vurderte ikke 

Fylkesmannen å bruke denne muligheten til å avslå dispensasjonssøknaden. Det hører også 

med til historien at Rådmannen i klageomgangen først innstilte på å innvilge søknaden om 

dispensasjon, før han ombestemte seg og innstilte på avslag.
87

 Dette viser etter min mening at 

saken var tvilsom, noe som burde gitt Fylkesmannen oppmuntring til å vurdere om det skulle 

gis dispensasjon. 

 

Disse to sakene var, som sagt, spesielle, fordi saksbehandlingen enten hadde vært svært lang 

med mellomliggende planendring(Asker), eller fordi Sivilombudsmannen hadde en annen 

mening enn kommunen og Fylkesmannen(Frogn). I én av de fire andre sakene gjaldt klagen i 

hovedsak andre forhold enn dispensasjonen i saken. Dermed hadde ikke Fylkesmannen grunn 

til å gå i detalj på dette spørsmålet. I en annen av sakene var tiltakshaver den som klaget. Han 

hadde fått dispensasjon, med fem vilkår knyttet til dispensasjonen. Heller ikke her ga 
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klagesaken Fylkesmannen foranledning til å gå grundig inn på dispensasjonsspørsmålet. I de 

to siste sakene har Fylkesmannen innvilget dispensasjon uten å vurdere å bruke sitt frie skjønn 

til å avslå søknadene om dispensasjon, selv om vilkårene for å dispensere var oppfylt.  

 

Dette gjelder saken i Hurum, som er omtalt under pkt. 8. Det gjaldt også en sak fra Oslo. 

Sistnevnte sak gjaldt en søknad om å få oppføre en ny forstøtningsmur mot sjøen i tilknytning 

til uteservering på en restaurant. I tillegg ville terrassen på stedet bli utvidet.
88

 

 

Vedtakene kjennetegnes av at FMOA kun vurderer om vilkårene for å dispensere er oppfylt. 

Dersom vilkårene er til stede, dispenseres det. Det synes altså å være en automatikk i 

skjønnsutøvelsen fra Fylkesmannens side. I praksis blir resultatet at vurderingen av om 

vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og vurderingen av om det bør dispenseres, smelter 

sammen til én vurdering. Dermed er realiteten i praksis tilbake til slik rettstilstanden ble 

fastslått i Rt. 2007 s.257, som er gjennomgått ovenfor. 

 

Det kan være flere grunner til det. Det kan være slik at nettopp disse sakene var særlig klare – 

at det var åpenbart ønskelig å dispensere. Dette gjelder i alle fall i den ene saken, fra Oslo 

kommune. Oppføringen av forstøtningsmuren var på grensen til vedlikehold av en 

eksisterende mur på stedet. Vedlikehold av eksisterende bygninger er ikke et tiltak som er 

forbudt i strandsonen, se pkt. 5.1. Dessuten tilsa også sikkerhetsgrunner at muren ble utbedret. 

Annerledes er det med saken fra Hurum. Saken gjaldt som nevnt bl.a. en trapp i strandsonen. 

Fylkesmannen ga dispensasjon bare for dette tiltaket, mens han avslo søknaden som gjaldt en 

platting, og opphevet kommunens vedtak når det gjaldt et uthus. Det problematiske her, er 

ikke at det ble gitt dispensasjon overhodet. Problemet er at Fylkesmannen ikke i det hele tatt 

nevner at forvaltningen har et fritt skjønn i spørsmålet om det skal dispenseres eller ikke, når 

vilkårene for dette er oppfylt. 

 

En annen mulig årsak er at fvl. § 34, som nevnt, legger begresninger på FMOAs overprøving 

av kommunens frie skjønn. Men det er likevel betenkelig at dette ikke nevnes av FMOA i 

noen av sakene. 

 

En sak til må nevnes i denne sammenhengen, selv om spørsmålet om bruken av fritt skjønn 

ikke var aktuelt fordi vilkårene for å dispensere ikke var oppfylt. Det er saken om flytebrygge 

i Oslo, omtalt under pkt. 10.4.3. I innledningen om saken, der FMOA redegjør for den 

rettslige rammen for dispensasjonsspørsmålet, uttaler Fylkesmannen at spørsmålet i saken «er 

om kommunen hadde hjemmel til å avslå søknaden begrunnet i at vilkårene for å dispensere 
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fra byggegrensen mot sjø ikke var oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.»
89

 Som det er 

redegjort for ovenfor, er ikke kommunen pliktig å innvilge en søknad om dispensajon, selv 

om vilkårene for dette er oppfylt. Det er ingen som har krav på dispensasjon. Etter min 

mening er det påfallende at Fylkesmannen her tar et rettslig utgangspunkt for 

dispensasjonsspørsmålet som er stikk motsatt av det utgangspunktet lovtekst og forarbeider 

legger opp til. Slik Fylkesmannen stiller spørsmålet i denne saken, er det ikke rom for noe fritt 

skjønn i forvaltningen – er vilkårene oppfylt, skal det dispenseres.  

 

Samlet sett er det altså fem saker Fylkesmannen enten ikke kommenterer forholdet til det frie 

skjønn, eller kommer med uttalelser som er i strid med den lovforståelsen som forarbeidene 

legger opp til. Etter min mening kan dette muligens skyldes at dispensasjonsbestemmelsen i  

§ 19-2 i dag har fått en utforming med klarere rettslige vilkår enn tidligere. Det ene vilkåret 

består i å vurdere om fordelene ved å dispensere er «klart større» enn ulempene. Etter at det er 

gjort en slik fordel/ulempe-vurdering, kan det oppleves som unaturlig å skulle foreta en ekstra 

vurdering av om det er ønskelig med en dispensasjon. Dermed er realiteten at § 19-2 anvendes 

slik den tidligere bestemmelsen i § 7 ble forstått av Høyesterett i Rt. 2007 s.257, nemlig slik 

at spørsmålet om bruken av «kan»-skjønnet smelter sammen med de rettslige vurderingene av 

om vilkårene for å dispensere er oppfylt. Fordi interesseavveiningen nå er tydeligere og 

krever en sterkere overvekt enn tidligere, blir det enda mindre rom for et 

hensiktsmessighetsskjønn i § 19-2 i dag. 
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12 Særlig om vilkårsadgangen 

12.1 Teori 

Adgangen til å stille betingelser/vilkår til dispensasjonsvedtaket følger direkte av ordlyden, jf. 

pbl. § 19-2(1) siste punktum. Bestemmelsen innebærer ikke mer enn en henvisning til den 

alminnelige vilkårslæren i forvaltningsretten, jf. Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.242. Dette 

innebærer at forvaltningen kan stille vilkår som har saklig sammenheng med vedtaket, og som 

ikke er uforholdsmessig tyngende for søkeren.
90

  

 

Et særlig spørsmål i dispensasjonssaker, er om bruken av vilkår fra forvaltningens side kan 

påvirke vurderingene av om vilkårene for å innvilge dispensasjon er til stede. Altså om det 

kan påvirke spørsmålet om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir «vesentlig 

tilsidesatt», og om fordelene ved å gi dispensasjon er «klart større» enn ulempene, jf.  

§ 19-2(2). Dette spørsmålet er viktig, fordi dersom vilkårene i utgangspunktet må være 

oppfylt før det vurderes om det skal gis noen betingelser/vilkår for dispensasjonsvedtaket, vil 

det føre til at et lavere antall dispensasjonssøknader kan innvilges, enn dersom eventuelle 

betingelser kan tas med i vurderingen av om vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Spørsmålet er 

særlig relevant i dispensasjonssaker, fordi betingelser i vedtaket typisk kan brukes til å avbøte 

ulemper en dispensasjon vil medføre.
91

 

 

I forarbeidene til pbl. 2008 er det ikke sagt noe eksplisitt om denne problemstillingen. I NOU 

2001:7 ble det foreslått en ny § 7a til den dagjeldende pbl. 1985. I forslaget til ny paragraf, 

fjerde ledd, står det «Det kan stilles slike vilkår for å gi dispensasjon som anses nødvendige 

for å oppfylle kravet i tredje ledd.» Tredje ledd i forslaget angir vilkårene for å dispensere. 

Disse er tilsvarende de som gjelder i dag, men med en lavere terskel for å dispensere (ikke 

«skadelidende» hensyn og fordelen ved dispensasjonen må «være større» enn ulempene).
92

 

Slik jeg forstår dette forslaget, kunne altså de vilkårene forvaltningen valgte å stille, føre til at 

vilkårene i en konkret sak likevel ble ansett for å være oppfylt. Dette innebærer i så fall at det 

ikke gjøres en vurdering av hvilke vilkår som skal stilles i etterkant. Dette blir i stedet en del 

av dispensasjonsvurderingen – vurderingen av om vilkårene for å dispensere overhodet er 

oppfylt. NOU 2001:7 ble fulgt opp av Ot.prp.nr.32 (2007-2008), men vilkårsadgangen 

kommenteres ikke nærmere her, annet enn at dette er en henvisning til alminnelige 

forvaltningsrett, jf. innledningsvis. 
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I juridisk teori er dette heller ikke særlig kommentert. Reusch ser ut til å mene at vilkårene for 

å dispensere må være oppfylt, før forvaltningen vurderer om det skal knyttes betingelser til 

dispensasjonen.
93

 Slik jeg forstår Reusch, innebærer det at eventuelle betingelser som 

forvaltningen stiller for dispensasjonen, ikke kan påvirke vurderingen av om vilkårene i § 19-

2(2) er oppfylt. Dermed blir vurderingen delt i to: først vurderes det om vilkårene for å 

dispensere er oppfylt. Deretter vurderer forvaltningen om det skal knyttes vilkår til 

dispensasjonen. Forutsatt at forvaltningen står fritt til å avslå søknaden også når vilkårene for 

å dispensere er oppfylt, jf. pkt. 11.1, vil det kun i denne omgangen være relevant at vilkårene 

kan avdempe ulempene ved dispensasjonen. 

 

Verken Innjord eller Pedersen går inn på dette spørsmålet. De synes heller å forutsette at 

adgangen til å knytte betingelser til dispensasjonen skal være en del av vurderingen av om 

vilkårene for å dispensere i det hele tatt er til stede.
94

 Reusch sitt standpunkt er ikke nærmere 

begrunnet. 

 

Dersom forvaltningens bruk av betingelser knyttet til vedtaket kan påvirke vurderingen av om 

vilkårene for å dispensere er oppfylt, fører det til en mer flytende helhetsvurdering for 

forvaltningen. Forvaltningen kan se på mulighetene for å dispensere på en så skånsom måte 

som mulig. Dette gir forvaltningen fleksibilitet. Dersom vilkårene for å dispensere ikke kan 

ses i sammenheng med muligheten for å bruke betingelser, blir derimot vurderingen 

konsentrert til det tiltaket det er søkt om å dispensere for – alternative løsninger kan ikke 

vurderes. Slik jeg ser det, er det ikke noe åpenbart svar på hvilken løsning som bør 

foretrekkes. I hvilken grad forvaltningen skal ha fleksibilitet i dispensasjonssaker blir et 

politisk spørsmål. Det er imidlertid et poeng i denne sammenhengen at 

dispensasjonsadgangen generelt er ment å bli strammet inn.
95

 Dette tilsier at bestemmelsen 

skal forstås slik at vilkårene for å dispensere først må være oppfylt, før forvaltningen kan 

trekke inn spørsmålet om å bruke betingelser for å avdempe ulempene ved dispensasjonen. 

 

I hvilken grad dette vil kunne bli opprettholdt som to separate vurderinger i praksis, er 

imidlertid et annet spørsmål. Det kan oppfattes som unødvendig formalistisk at forvaltningen 

ikke kan ta hensyn til at den kan knytte vilkår til dispensasjonen for å avdempe eventuelle 

negative virkninger dispensasjonen vil få. Dessuten mister forvaltningen en styringsmulighet. 

Et eksempel som nevnes i NOU 2005:12, er at bygningsmyndighetene, ved søknad om 

dispensasjon for å gjenoppføre bygning etter riving, kan pålegge søkeren å plassere det nye 
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tiltaket et annet sted enn det opprinnelige tiltaket lå.
96

 Dette eksempelet viser både Innjord og 

Pedersen til, uten å kommentere problemstillingen noe nærmere.
97

 

 

Etter min mening er det ikke noe opplagt svar på spørsmålet. Begge løsninger kan forsvares i 

rettskildene. Samlet sett mener jeg det må legges avgjørende vekt på at forvaltningen får 

fleksibilitet til å oppnå løsninger som anses for å være i tråd med lovens vilkår for å 

dispensere, uten at det stenger mulighetene for å få dispensasjon i urimelig stor grad for 

borgerne. Dette må ikke oppfattes slik at jeg mener dispensasjoner skal aksepteres i stor grad, 

så lenge det knyttes betingelser til dispensasjonen. Det vil f.eks. ikke være kurant å sette opp 

brygger langs hele Oslofjorden, så lenge det skiltes om at bryggen kan brukes av 

allmennheten. Poenget er at i den grad man kan påvise at det kan stilles konkrete betingelser 

for dispensasjonen, som eliminerer betenkelighetene ved å innvilge dispensasjonen, så skal 

dette være mulig. Da skal ikke en rigid prosedyre for hvilken rekkefølge vurderingene skal 

gjøres i, stå i veien for at kommunen innvilger dispensasjon. 

 

Et eget spørsmål er i hvilken grad forvaltningen skal bruke sin adgang til å stille vilkår ved 

dispensasjoner. Et standpunkt kan være at vilkår i så stor grad som mulig bør stilles, for på 

den måten å fjerne så mange av ulempene ved en dispensasjon som mulig. Et annet mulig 

standpunkt er at forvaltningen skal stå fritt til å ikke stille betingelser til dispensasjonen, 

såfremt vilkårene for å dispensere først er til stede. § 19-2 gir ikke svar i noen retning. Når det 

gjelder strandsonen, må imidlertid § 1-8(1) her tas i betraktning – det skal tas «særlig hensyn» 

til natur- og kulturmiljø osv. Som behandlet under pkt. 7, gjelder dette også i 

dispensasjonssaker. Slik jeg ser det, kan denne regelen også tilsi at forvaltningen i større grad 

enn ellers vurderer å stille vilkår til dispensasjoner i strandsonen, selv om dispensasjonen etter 

§ 19-2 rettslig sett kan innvilges uten vilkår. Det er muligens å strekke § 1-8(1) noe langt å si 

at det påligger en plikt for forvaltningen å stille vilkår, men forvaltningen bør i alle fall ta 

stilling til dette i dispensajonssaken.  

 

12.2 I hvilken grad benytter forvaltningen seg av vilkår i 

dispensasjonssakene? 

 

I det følgende vil jeg se på to spørsmål. For det første i hvilken grad FMOA aksepterer vilkår 

satt av kommunene, og for det andre i hvilken grad FMOA selv velger å stille vilkår.  
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Når det gjelder det første spørsmålet, er det to saker der kommunen stilte vilkår til en 

dispensasjon. Vedtaket fra Røyken ble opphevet av FMOA, og jeg går ikke nærmere inn på 

denne saken. Den andre er saken fra Oppegård. Begge ble omtalt under pkt. 8. Kommunen 

stilte fem vilkår til dispensasjonen. Fylkesmannen vurderte disse hver for seg, og kom frem til 

at vilkår 1, 3 og 5 kunne tillates. Vilkår 2 og 4 ble derimot opphevet. De lyder som følger: 

 

«(...) 

2. det tillates ikke ytterligere privatiserende tiltak på brygga eller nede ved vannkanten,(...) 

4. hjemmelshaver skal for egen regning anlegge og skilte trase til bruk for allmennheten 

dersom kommunen i fremtiden krever det,(...)»
98

[sic] 

 

Resultatet ble dermed at Fylkesmannen hadde en strengere vurdering av hvilke vilkår som 

kunne stilles for å avhjelpe dispensasjonens uheldige virkninger, enn det kommunen hadde. 

Fylkesmannen går temmelig grundig gjennom rettskildene på området, se s.3-5 i vedtaket. 

FMOA påpeker innledningsvis at vilkårsadgangen er begrunnet i at tiltaket i utgangspunktet 

ikke er tillatt, og at vilkår til dispensasjonen skal kunne avdempe ulemper ved tiltaket som 

gjør at det likevel vil være godtakbart å innvilge dispensasjonen.  

 

Når det gjelder den rettslige vurderingen av vilkårene, gjør Fylkesmannen dette enkeltvis for 

hvert av vilkårene. Vilkår 2 ble opphevet under henvisning til friluftsloven § 13. Denne 

bestemmelsen har overskriften «(Ulovlige stengsler eller forbudsskilt)», og forbyr eier (og 

bruker) av en eiendom å «ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, opphold, 

bading eller høsting som er tillatt i denne lov». Det er unntak der eier/bruker har «berettigete 

interesser» som «ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens utøvelse av allemannsrett». 

Fylkesmannen hadde tidligere i vedtaket fastslått at det ikke kan stilles vilkår i dispensasjonen 

som «strider mot bestemmelser i annen lovgivning», se vedtaket s.4. Når det gjaldt den 

konkrete vurderingen av vilkåret uttalte han så at  

 

«Fylkesmannen ser det slik at friluftsloven § 13 bør anvendes for å avgjøre 

hvorvidt et tiltak er lovlig eller ikke. Bestemmelsen får størst betydning for mindre 

tiltak som ikke reguleres av andre regler, for eksempel etter plan- og 

bygningsloven. For de fleste større tiltak kreves det byggetillatelse, og da kan 

kommunen gjennom byggesaksbehandlingen hindre uønskede tiltak».
99
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Fylkesmannen begrunner, slik jeg forstår det, ikke opphevelsen av vedtaket med at vilkåret 

var ulovlig. Jeg leser begrunnelsen som en slags behovsvurdering, slik at Fylkesmannen 

mener vilkåret vil bli tilstrekkelig ivaretatt av eksisterende lovbestemmelser. Til dette vil jeg 

si at formålet med vilkåret nettopp synes å være å slippe disse vurderingene som skal gjøres 

etter friluftsloven og plan- og bygningsloven. Med vilkåret sikret kommunen i stedet en 

spesifikk hjemmel, knyttet til den enkelte eiendommen, for å hindre ytterligere privatisering 

på stedet. Etter min mening er det også slik at vilkåret, slik det er formulert, rammer videre 

enn friluftsloven § 13. Alt av privatiserende tiltak omfattes. Dersom dette skal sammenfalle 

med friluftsloven § 13, må alle mulige privatiserende tiltak presses inn under uttrykket 

«vanskeliggjøre ferdsel, opphold, bading eller høsting». En innvending kan være at det synes 

å være i strid med loven å forby alle privatiserende tiltak, fordi loven selv åpner opp for 

stengsler o.l. som tjener eierens/brukerens «beretigette interesse» og «ikke er til utilbørlig 

fortrengsel for almenhetens utøvelse av allemannsrett». Samme problemstilling oppstår når 

det gjelder vilkår nr. 1, om at allmennheten skal ha ferdselsrett over bryggen på eiendommen. 

Det følger nemlig av friluftsloven § 7 at det er forbudt å bruke brygge uten eierens samtykke. 

Dermed skulle dette vilkåret også i utgangspunktet være forbudt. Dette vilkåret ble likevel 

godtatt av Fylkesmannen. FMOA viste til praksis fra Fylkesmannen i Oppland(FMiO)
100

 og 

en artikkel av Marianne Reusch.
101

  

 

En mulig grunn til å mene at det bør være forskjell mellom vilkårene, er at aksepten av 

vilkåret om bruk av bryggen kan ses som en slik «tillatelse» som friluftsloven § 7 nevner. 

Argumentasjonen fra Fylkesmannen og Reusch omtaler imidlertid ikke en slik konstruert 

tillatelse. Reusch er muligens inne på denne tankegangen når hun sier at «[f]riluftsloven er 

ikke preseptorisk.»
102

 Så vidt jeg forstår Reusch her, mener hun at friluftsloven kan fravikes 

ved avtale med grunneier. I så fall vil det ikke være noe forskjell mellom vilkår som griper 

inn i regelen i § 7, og vilkår som griper inn i § 13. Dermed bør også vilkåret i denne saken 

godtas. 

 

Etter min mening setter friluftsloven her ingen grense for dette vilkåret. Når vilkårsadgangen 

ses i lys av pbl. § 1-8(1) og den sterke vetkleggingen av hensynet til strandsonen som skal 

gjøres, vil det være saklig å stille dette vilkåret for å sikre strandsonen. Når det gjelder 

forholdsmessighetsvurderingen vil dette vilkåret, som tidligere nevnt, gå lengre enn 

friluftsloven § 13. Dermed er det ikke slik at vilkåret er unødvendig, og av den grunn 

uforholdsmessig. Vilkåret innebærer at det etableres en selvstendig plikt for eieren av 

eiendommen til å avstå fra privatiserende tiltak. Også her må hensynet til strandsonen være en 
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del av vurderingen. Når målet er så viktig som vernet om strandsonen er, må eieren også tåle 

strengere plikter som ledd i å oppnå dette målet. Alternativt kan eieren velge å ikke benytte 

seg av dispensasjonen. Min konklusjon er dermed at når det gjelder vilkår nr. 2 i vedtaket fra 

Oppegård kommune, gjorde Fylkesmannen en for streng vurdering av om vilkåret skulle 

godtas eller ikke. Resultatet ble at eieren av eiendommen ikke ble pålagt så omfattende plikter 

som det rettslig sett var grunnlag for, for å avbøte ulempene ved dispensasjonen. 

 

Når det gjelder vilkår nr. 4 i vedtaket, påpeker Fylkesmannen først at dette i praksis har blitt 

godtatt tidligere. Vilkåret ble fastsatt av Fylkesmannen i Østfold(FMiØ) i en sak som er 

omtalt i Sivilombudsmannens årsmelding 2008, s.324 flg. Sivilombudsmannen aksepterte 

vilkåret. En forskjell mellom sakene, er at plikten til å opparbeide trasé i saken fra 

Sivilombudsmannen ikke var avhengig av at kommunen påla det på et senere tidspunkt. 

Plikten ble pålagt i dispensasjonen. Etter min mening er ikke dette en forskjell av betydning 

for den rettslige vurderingen av vilkårene, fordi vilkåret om at plikten først oppstår når 

kommunen sier det, er mindre inngripende enn vedtaket som umiddelbart pålegger en plikt. 

Dermed bør det være større rom for å akseptere den typen vilkår som Oppegård satte, enn for 

det FMiØ fastatte. 

 

FMOA sin begrunnelse for å ikke akseptere vilkåret er at «[s]lik de konkrete stedlige forhold 

er på eiendommen i dag kan vi ikke se at det er et åpenbart behov for å stille et slikt vilkår.»
103

 

Igjen er det behovet for vilkåret som gjør at Fylkesmannen opphever det. Det er altså ikke 

rettslige stengsler for å stille vilkåret. Det er et problem med denne begrunnelsen. 

Fylkesmannen sier at det på grunn av de stedlige forholdene «i dag» ikke er et «åpenbart 

behov» for vilkåret. Vilkåret går imidlertid ut på at kommunen «i fremtiden» skal kunne kreve 

en trasé anlagt og skiltet for allmennheten. Når dette ses i sammenheng med § 1-8(1) og det 

generelle ønsket om å styrke strandvernet og sikre allmennhetens tilgang til strandsonen, blir 

det påfallende at Fylkesmannen setter til side dette vilkåret. 

 

Samlet sett mener jeg Fylkesmannen i denne saken var for streng i vurderingen av vilkårene 

satt av kommunen. Rettslig sett var begge vilkårene akseptable. Både ordlyden i pbl. § 1-8(1) 

og de statlige planretningslinjene for strandsonen tilsier at Fylkesmannen ikke burde ha grepet 

inn overfor vilkårene. 

 

Det neste jeg skal se på, er Fylkesmannens eget initativ til å vedta vilkår til dispensasjonene. 

Som jeg har redegjort for under pkt. 12.1, er det noe usikkert om vurderingen av om det skal 

stilles vilkår til dispensasjonen kan påvirke vurderingen av om vilkårene for å dispensere er til 
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stede. Jeg vil likevel begrense meg til vedtak der Fylkesmannen innvilget dispensasjon, uten å 

stille vilkår. Spørsmålet er om Fylkesmannen i større grad skulle satt betingelser for disse 

vedtakene. 

 

Et illustrerende eksempel er saken fra Frogn kommune, se pkt. 8. Her var det særlig aktuelt å 

stille vilkår, fordi Sivilombudsmannens innvendinger mot badehuset var at terrassen og 

båtopplaget under terrassen var for store. Fylkesmannen er selv inne på dette i vedtaket. 

FMOA  

 

«har vurdert om en reduksjon av terrassen på 16 m2 og båtopplaget under denne 

ville gitt en bedre løsning for nabo, men kan ikke se at ulempene her i form av 

utsynstap eller innsyn er så betydelige at de kan gi grunnlag for å stille vilkår for 

dispensasjonen.»
104

 

 

Etter mitt syn er Fylkesmannen sin vurdering her noe snever, ved at det bare er reduksjonen 

av ulemper for naboene som blir vurdert. Hensynet til landskapet blir ikke vurdert på dette 

punktet. Det mener jeg er en svakhet, da Akershus fylkeskommune var skeptisk til tiltaket 

nettopp pga. dets «volum», se s.4 i vedtaket. Antakeligvis er det den spesielle saksgangen som 

har vært avgjørende i denne saken, jf. pkt. 8. 

 

Et annet eksempel er saken om forstøtningsmur og terrasse i strandsonen, fra Oslo kommune. 

Denne er omtalt under pkt. 11.2. Som nevnt der, ligger denne saken i grenseområdet mellom 

alminnelig vedlikehold/reparasjon og gjennomføring av et nytt tiltak. Fylkesmannen innvilget 

dispensasjon. Avslutningsvis i vedtaket nevnes muligheten for å stille vilkår. FMOA viser til 

at «[k]lager etterspør mulighet for avbøtende tiltak i form av beplantning, med den følge at 

inntrykket av nedbygging forminskes(...)». Fylkesmannen fant imidlertid ikke «tilstrekkelig 

grunn» til å sette et slikt vilkår.
105

 Som det fremgår av det som er sagt foran, fantes det en mur 

på stedet fra før. Dermed innebar ikke den nye muren nedbygging av et uberørt område. Men 

her kommer hensynet til § 1-8(1) inn. Selv om den bruken som fantes på stedet i all hovedsak 

bare var en videreføring av eksisterende tiltak, gir dispensasjonssøknaden kommunen og 

fylkesmannen muligheten til å pålegge vilkår som kan bedre dagens situasjon. Her vil jeg vise 

til eksempelet om bruken av vilkår i NOU 2005:12, jf. pkt. 12.1. På s.270 uttaler utvalget at 

det «ikke [kan] være noe i veien for at bygningsmyndighetene motsetter seg gjenoppføring av 

hytta på samme sted ut fra landskapsmessige forhold, og i stedet gir anvisning på en annen 

plassering». Slik jeg ser det er situasjonen i saken fra Oslo kommune sammenlignbar. Tiltaket 
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gjelder oppføring av en mur til erstatning for en eldre en. Når bygningsmyndighetene kan 

kreve en annen plassering av en hytte ut fra landskapsmessige begrunnelser, mener jeg de 

også har mulighet til å stille vilkår om beplantning for å dempe inntrykket av nedbygging av 

strandsonen. Og når denne muligheten foreligger, innebærer pbl. § 1-8(1) og den generelle 

styrkingen av strandsonen at Fylkesmannen i vår sak burde pålagt beplantning, eller i det 

minste begrunnet grundigere hvorfor han ikke fant grunn til det.  

 

Saken fra Hurum, se pkt. 8, er et tredje eksempel på at FMOA ga dispensasjon, men etter mitt 

syn burde vurdert å stille vilkår. Når det gjelder trappen, var det tilsynelatende avgjørende for 

FMOA at den ville føre til «en betydelige lettere atkomst og en større bruk av strandsonen enn 

tilfellet vil være uten trappen, for både eier av eiendommen og allmenheten generelt».
106

 

FMiB fremhevet i sin klage at trappen i kombinasjon med plattingen «fremstår som 

privatiserende», se s.4 i FMOAs vedtak. På s.5 vurderer FMOA dette. Han viser til at 

«planutvalget [har] lagt til grunn at [trappen] kan benyttes av allmenheten, og at allmenheten 

på denne måten har fått en lettere tilgang til strandsonen og bruken av denne». Av denne 

grunn konkluderer FMOA med at det er «lite holdepunkter i faktum som tyder på at en 

dispensasjon her, for å etablere en lettere atkomst til sjøen, vil vesentlig tilsidesette planens 

intensjon». Etter min mening synes jeg FMOA med fordel kunne vurdert om det skulle stilles 

vilkår knyttet til trappen. Et vilkår om skilting for allmennhetens skyld mener jeg her ville 

vært naturlig for å sikre at trappen ikke får en privatiserende effekt, selv uten plattingen. 

Allikevel er denne saken i grenseland for hva som skal kreves av FMOA når det gjelder 

bruken av vilkår, så lenge det fra kommunens side ble lagt til grunn at området ble opplevd 

som tilgjengelig for allmennheten. 

 

Jeg har også sett ett eksempel på at Fylkesmannen ber kommunen om å stille vilkår om 

skilting. Dette gjelder saken fra Røyken kommune, se pkt. 8. Det var meningen at den 

omsøkte bryggen skulle kunne brukes av allmennheten for å besøke stedet. Kommunen ga 

dispensasjon, men påla ikke vilkår om skilting. Fylkesmannen opphevet vedtaket på grunn av 

mangelfull begrunnelse fra kommunens side, spesielt i lys av at FMiB hadde levert en negativ 

høringsuttalelse. FMOA valgte likevel å si at «det skulle vært stilt vilkår i dispensasjonen om 

skilting e.l., slik at allmennheten tilgang ble sikret»
107

[sic], og videre på samme side at 

«[k]ommunen bør her merke seg kommentaren ovenfor om at det trolig er grunnlag for å stille 

vilkår ved en eventuell dispensasjon.» Sammenlignet med de vedtakene jeg har sett på 

tidligere, synes Fylkesmannen her å legge større vekt på strandvernet, og dermed også en 

større vilje til å benytte seg av vilkårsadgangen. Slik jeg leser vedtaket er det spesielt den 
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negative høringsuttalelsen fra FMiB som gjør at FMOA kommer inn på dette. Kontrasten til 

avgjørelsen om bryggen i Oppegård, er etter min mening markant. Jeg kan ikke se at det 

finnes andre relevante forskjeller mellom sakene enn at FMiB i saken fra Røyken hadde levert 

en negativ høringsuttalelse. 

 

Samlet sett er det her flere eksempler på at Fylkesmannen er for restriktiv i sin bruk av vilkår. 

Det bør kreves at Fylkesmannen velger å benytte seg av vilkårsadgangen i større utstrekning 

enn i dag, og i alle fall ikke griper inn overfor vilkår kommunen setter når disse har 

rettskildemessig dekning. Dette kan virke strengt. Men jeg mener at hensynet til strandsonen 

må tas på alvor. Det er dette som følger av pbl. § 1-8(1). Regelen er helt generell og gjelder 

for all aktivitet i strandsonen, også der reguleringsplaner e.l. er vedtatt. Samtidig må det 

påpekes at FMOA i saken fra Røyken nærmest pålegger kommunen å stille vilkår til 

dispensasjonen. Dermed er praksis fra FMOA noe blandet når det gjelder bruken av vilkår ved 

dispensasjoner. 
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13 Avslutning 

 

Jeg har i denne besvarelsen sett på ulike problemstillinger knyttet til dispensasjoner i 

strandsonen. Problemstillingene er valgt av ulike grunner: Noen punkter i rettstilstanden er 

fortsatt noe uklare, slik som avgrensningen av relevante hensyn, om det er et «kan»-skjønn, 

og om vilkårsadgangen kan påvirke dispensasjonsvurderingen. Andre er nye i loven fra 2008, 

slik som hvordan pbl. § 1-8 skal brukes, forholdet mellom pbl. § 1-8, § 19-2 og 

strandsoneretningslinjene, og retningslinjene i seg selv. Mitt hovedanliggende har vært å 

undersøke hvordan FMOA har opptrådt på disse punktene – om FMOA har brukt loven og 

retningslinjene slik det er ment fra lovgivers side. Dette er særlig relevant fordi vernet av 

strandsonen skulle styrkes ved pbl. 2008. 

 

Konklusjonen på hvert av punktene har variert, men hovedinntrykket  er at FMOA ikke er så 

restriktiv i dispensasjonssakene som loven og retningslinjene legger opp til. Spesielt 

påfallende er den manglende bruken av de statlige planretningslinjene. I tillegg er ikke «kan»-

skjønnet synlig i vedtakene – det dispenseres såfremt det er hjemmel for det. Resultatet er 

risiko for at den politiske målsetningen om å unngå nedbygging av strandsonen ikke oppnås. 

FMOAs saksbehandling fungerer tilsynelatende ikke som et hinder for ytterligere nedbygging. 

Jeg har fortløpende forsøkt å gi noen mulige forklaringer på hvorfor det er slik. Disse 

forklaringene kan tyde på at loven og retningslinjene for bruken av strandsonen ikke er egnet 

til å stoppe nedbygging av strandsonen. Et spørsmål som da reiser seg, er om det er politisk 

vilje til å benytte de virkemidlene loven gir staten, slik som flytting av 

dispensasjonskompetansen, jf. § 19-4, og vedtakelse av statlige planbestemmelser, jf. § 6-4. 

Denne besvarelsen kan tyde på at slike drastiske grep er nødvendige av hensyn til 

strandsonen. 
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