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Delegert vedtak - Dispensasjon - innglassert veranda 

 

 
VEDTAK 
 
 
Søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 på eiendommen gnr/bnr 1/12 er 
godkjent.  
 
 
 
Saken er behandlet etter delegert myndighet fra Plan- og miljøutvalget (PMU). 
---- 
 
Saksvurderingen ligger vedlagt. 
 
Vedtaket kan påklages. Veiledning til klage, og skjema for å levere klage på vedtaket finner du her: 
https://kommune24-7.no/5029/702514  
 
Med hilsen 
Teknisk kontor 

 

 
Sunniva Fonn 
byggesaksbehandler 
 
Direkte innvalg: 72 86 72 45 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi til: 
 

 

  

https://kommune24-7.no/5029/702514


 

Saksvurdering  
 
Saksopplysninger 
Gjelder:     Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m² 
Vedtak dato:     02.07.2020 
Behandling:    Delegert sak  
Søknad mottatt:   23.06.2020 
Ansvarlig søker:   EXAS AS 
Tiltakshaver:    Dag Andrè Frich 
Eiendom/byggested:   Ølsholmen 5, 7350 Buvika 
Gnr/bnr:    1/12 
Bygningstype:    111 
Bygningsnummer:   300263858 
Bruksareal:    24 m2 
 
Godkjente tegninger og kart 
Situasjonskart mottatt:     19.06.2020 
Fasadetegninger mottatt:    19.06.2020 
 
Infrastruktur 

Ingen endring.  

 
Planstatus  
Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 09.02.2016, 
delplan Buvika. Eiendommen er vist som boligformål. 
 
Naboer 
Naboer og gjenboere er varslet. Det er ikke kommet merknader til søknaden.  
 
Søkers begrunnelse for tiltaket 

Tiltaket vi skjerme bygningsmassen for påvirkning av vind og vær fra sjøsiden. Tiltaket vil 
videre utvide bruksmuligheten for terrassen/balkongen da det vil holde vind og nedbør 
ute. Innglasseringen vil utføres bare med delvis isolerte løsninger.  

 
 
Dispensasjonsvurdering 
I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 er det to vilkår som begge må være oppfylt for at det kan 
gis dispensasjon: 

1. Hensynet til bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelser, kan ikke bli vesentlig tilsidesatt.  

Bakgrunnen for forbudet mot bygging i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag er et ønske om å holde 
den nære strandsonen fri for bebyggelse og konstruksjoner. Forbudet er begrunnet i hensynet til 
allmenne interesser, spesielt ferdsels- og friluftsinteressene, og også landskapshensyn og 
verneinteresser. 

 

Det planlagte tiltaket vil ikke føre til utvidelse av det bebygd areal på tomta, det vil dermed ikke komme 
nærmere strandsonen enn bygget allerede er i dag. Det vil kun føre til at eksisterende verandaer blir 



 

innglassert. Etter Kommunedirektørens vurdering vil dermed ikke hensynet til bestemmelsen det 
dispenseres fra å bli vesentlig tilsidesatt.  

 

2. Fordelene ved å innvilge dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 
Fordelene med i å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene da bygningsmassen blir skjermet  
for vind og vær samtidig som hensynet bak forbudet mot bygging i 100-metersbeltet ikke blir  
tilsidesatt.  
 
 
Konklusjon 
Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 innvilges da tiltaket oppfyller forutsetningene iht. plan- 
og bygningsloven § 19-2. 

 
 
 

Informasjon 
 
Faktura for saksbehandlingsgebyr ettersendes.  
 
Vedtaket innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. 
 
Arbeidet må være satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt og kan ikke innstilles i mer enn 2 år. 
Fristene kan ikke forlenges. 
 
Undersøkelse av alle kabler og ledninger samt eventuelle skader eller forstyrrelser i driften av 
kabler/ledningsnett er utbyggerens ansvar. Alle utgifter i forbindelse med flytting/ombygging av 
eksisterende ledninger (bl.a. kommunal/privat vann/kloakkledning med mer) bekostes av utbygger. 
 
Ved eventuelle endringer av tiltaket må kommunen varsles skriftlig. Skifte av tiltakshaver eller 
ansvarlige foretak under arbeidet skal meldes til kommunen. 
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