
DISPENSASJON

Fase Behandling hos  Saksgang kommune   
  høringsingsinstansene

Uttalelse RM
Normalt vil alle saker bli besvart

Frist
Det må gis en rimelig uttalelsesfrist, normalt 
4 uker. Dersom svar ikke er sendt innen 
fristens utløp. Og det ikke er avtalt forlenget 
frist, kan det legges til grunn at man ikke har 
vesentlig grunner.

Påklaging av vedtak
Høringsinstansene vurderer om vedtaket 
skal tas til etterretning eller påklages. 
Dersom et vedtak vurderes påklaget, bør 
kommunen orienteres om dette på forhånd 
slik at en kan vurdere om det er behov for 
nærmere avklaringer før eventuell klage 
oversendes.

Før vedtak
Vedtak

Etter vedtak
Klage

Vedtak om dispensasjon
Vedtaket må begrunnes. Ved dispensasjon må det angis 
konkret hvordan lovens vilkår anses å være oppfylt, og 
hvilken vurdering som ellers er foretatt. Kommunen bør ikke 
dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og 
forbudet i §1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg nagativt om dispensasjonssøknaden.

Vedtaket oversendes høringsinstansene

Klagebehandling
Klage behandles i kommunen. Dersom vedtaket fastholdes 
oversendes klagen til Fylkesmannen, som avgjør saken. 
Dersom et vedtak påklages av en av Fylkesmannens 
fagavdelinger eller Statens vegvesen, behandles klagen av 
settefylkesmann i et annet fylke. Partene orienteres om ut-
fallet av klagebehandlingen.

Saken sendes til uttalelse når:
a) Kommunens administrasjon går inn for dispensasjon 
b) Planutvalget vil gi dispensasjon på tvers av 
administrasjonens innstilling. Endelig vedtak kan ikke 
gjøres før det er innhentet uttalelse (se eksempel på 
vedtaksformulering under skjemaet)*.

Dokumentasjon
Saker som sendes til uttalelse må være tilstrekkelig 
opplyst gjennom administrasjonens/planutvalgets 
foreløpige vurdering/innstilling, og vedlagt nødvendig 
dokumentasjon. Det er i utgangspunktet opp til søker 
å dokumentere og begrunne søknaden. Kommunen har 
likevel et ansvar etter forvaltningsloven for at saken er 
tilstrekkelig opplyst og for å angi konkret hvordan lovens 
vilkår er oppfylt. Det er ikke tilstrekkelig bare å vise til 
tiltakshavers søknad.

*Eksempel på vedtaksformulering: Utvalget har foretatt en foreløpig vurdering av søknaden og vurderer å innvilge dispensasjon til… 
(det omsøkte tiltaket). Utvalget mener at fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene med bakgrunn i... Samtidig vurderes at 
hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensyn i lovens formålsbestemmelse ikke vesentlig tilsidesettes fordi… Saken utsettes 
derfor og oversendes regionale myndigheter for uttalelse.

Sakstyper
Tabellen viser hvor ulike typer saker skal sendes. Også andre statlige institusjoner vil kunne være uttaleberettiget i dispensasjonssaker (f.eks. 
Kystverket, NVE, nabokommuner). Slike eventuelle særskilte henvendelser må vurderes fra sak til sak.


