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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Rakkestad kommune gir dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense i plan- og 
bygningsloven § 29-4 andre ledd på eiendom gnr. 7 bnr. 7 for omsøkte tiltak, jf. lov om 
planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 nr. 71 (heretter plan- og 
bygningsloven) § 19-2. 
 
 
 
Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon. 
2. Situasjonskart. 
3. Fasadetegninger. 
4. Plantegninger 
5. Nabomerknad fra Unni Braathen v/ Svensson Nøkleby Advokatfirma. 

 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune mottok den 06.07.18 søknad om dispensasjon fra krav om avstand 
til nabogrense i plan og bygningsloven for søknadspliktige tiltak på eksisterende 
boligbygg på eiendom gnr. 7 bnr. 7. Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for 
Rakkestad sentrum av 26.04.18. 
 
Det er søkt om oppføring av utvendig trapp med altan, oppdeling av én bruksenhet til to 
og fasadeendring på eksisterende bygg. Fasadeendringen består av innsetting av nye 
vinduer på fasade mot nord, ny inngangsdør og vindu i ark i andre etasje mot vest og 
flytting av dør i utebod i første etasje fra vest til nord. Det eksisterende bygget er 
allerede plassert nærmere nabogrense enn fire meter og det søkes om dispensasjon fra 
avstandskravet i pbl. § 29-4 som oppstiller krav om minst fire meter fra byggverk til 
nabogrense.  
 
I søknaden om dispensasjon er det blant annet vist til at tiltaket skal hensynta bevaring 
av det eldre bygget, og at det er et ønske om å føre det meste av fasadeuttrykket 
tilbake til opprinnelig form. Ansvarlig søker begrunner også søknaden med at det 
arkitektoniske uttrykket forbedres da gavlene blir identiske og at den innvendige 
bokvaliteten økes. Det fremholdes at ved oppføring av utvendig trapp vil brannskille 
mellom etasjene samt støyreduksjon økes, og at innsetting og utforming av nye vinduer 
vil redusere støyeksponering for beboere. 
 



Ansvarlig søker påpeker også at tiltaket medfører forbedret arealutnyttelse av bygget. 
Det understrekes at det ikke foreligger et ønske om å rive eksisterende bygg, men 
derimot å ivareta og tilpasse bruken av bygget. 
 
Det vises for øvrig til dispensasjonssøknaden i sin helhet. 
 
 
Andre forhold 
Kommunen er kjent med at de omsøkte fasadeendringene allerede er gjennomført. 
Bygningsmyndighetene skal etter gjeldende rett, i saker som gjelder etterfølgende 
godkjenning av allerede gjennomførte tiltak, vurdere søknaden som om den var innsendt 
på forhånd. Videre er det klart at vurderingen må skje etter reglene på 
vedtakstidspunktet. Som utgangspunkt for vurderingen legges det derfor til grunn at 
tiltakene ikke er gjennomført. 
 
 
Hjemmel 
Dispensasjonsbestemmelsene i lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 
nr. 71 kapittel 19. 
 
 
Nabomerknad 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 
21-3. Det har kommet en nabomerknad til nabovarselet.  
 
Eier av naboeiendom gnr. 7 bnr. 123 mot nord, Unni Braathen ved Hans V. Haug i 
Svensson Nøkleby Advokatfirma, har anført at oppføring av utvendig trapp og terrasse 
bryter med byggets opprinnelige fasade, og at bygningens opprinnelige stil bør beholdes 
i størst mulig grad. Det gjøres gjeldende at trappen med altan vil medføre sjenerende 
innsyn og at den er omsøkt plassert nærmere enn fire meter fra nabogrense til Storgata 
44. 
 
Videre kommenteres det at bygget i utgangspunktet er lite og at oppdeling fra enebolig 
til horisontaldelt tomannsbolig vanskelig kan gjennomføres uten vesentlige endringer 
både av fasade og tekniske løsninger. 
 
Det vises også til at det er omsøkt etablering av flere vinduer mot Storgata 44, ny dør i 
andre etasje og ombygging av bod i første etasje med tilhørende ny dør og vindu i ark. I 
den sammenheng påpekes det av nabo at Fylkesmannen i et vedtak datert 01.07.14 
vedrørende tidligere søknad om tillatelse til tiltak på samme bygg ga klager medhold. 
Det gjøres oppmerksom på at Rakkestad kommune må forholde seg til nevnte avgjørelse 
ved å opprettholde Fylkesmannens vedtak. 
 
Det vises avslutningsvis til at den aktuelle eiendommen har et relativt stort areal hvor 
det er anledning til å utnytte tomten på en annen måte enn omsøkt. 
 
Ansvarlig søker har valgt å ikke kommentere nabomerknadene. 
 
 
Kommunens kommentarer til nabomerknadene 



Vedrørende merknaden om at oppføring av utvendig trapp og terrasse vil bryte med 
byggets opprinnelige fasade og at byggets opprinnelige stil bør beholdes i størst mulig 
grad, viser kommunen til at byggets fasade har blitt endret flere ganger og den 
opprinnelige fasaden er i dag følgelig ikke intakt. Det ble i 1977 av Rakkestad kommune 
gitt tillatelse til ombygging av eksisterende veranda til bad i andre etasje og innsetting 
av nytt vindu. Det er også på ukjent tidspunkt oppført tilbygg med utvendig bod på 
byggets nordlige fasade. I så måte fremstår ikke bygget i dag slik det opprinnelig ble 
oppført. Videre påpekes det at i foreliggende søknad er ikke den utvendige trappen 
omsøkt plassert nærmere enn fire meter fra nabogrensen. Kommunen anser etter en 
helhetlig vurdering at trappen med tilhørende altan ikke medfører sjenerende innsyn, se 
hele redegjørelsen under avsnittet administrasjonens vurdering. 
 
Det er anført av nabo at oppdeling fra enebolig til tomannsbolig vanskelig kan 
gjennomføres uten vesentlige endringer av fasade og tekniske løsninger. Det følger av 
pbl. § 20-1 første ledd at blant annet fasadeendringer er tiltak etter byggesaksdelen og 
er søknadspliktig etter § 20-2. Omsøkte endringer er således søknadspliktige og kan 
gjennomføres dersom kommunen etter saksbehandling har gitt tillatelse til tiltaket, 
uavhengig av om endringene er vesentlige eller ikke. Vi viser også til at TEK 17 kommer 
til anvendelse ved omsøkte tiltak. 
 
I nabomerknaden vises det til at omsøkte tiltak var gjenstand for klagebehandling hos 
Fylkesmannen i vedtak datert 01.07.14. I nevnte vedtak kunne ikke Fylkesmannen se at 
søknad om bruksendring og fasadeendring ved utskiftning av vinduer og innsetting av 
nye vinduer samt inngangsdør var en del av det daværende søknadsgrunnlaget og 
følgelig heller ikke tatt stilling til av kommunen. Forholdet ble ikke endelig avgjort i 
Fylkesmannens vedtak og tiltakene er omfattet av foreliggende dispensasjonssøknad.  
 
Videre ble det lagt til grunn av Fylkesmannen at kommunen anså at søknad om tiltak på 
bod ikke innebar en utvidelse av eksisterende bygg, men kun omdisponering av allerede 
bebygd areal. Tiltakshaver ved ansvarlig søker har i någjeldende søknad opplyst at dør i 
bod er flyttet fra vest mot nord, men at det ikke er gjort ytterligere endringer. Ny boddør 
i den nordlige fasaden er omfattet av denne dispensasjonssøknaden. 
 
Nabo har også kommentert søknad om oppføring av en frittliggende bod på 
eiendommen. Dette tiltaket er kommentert i forbindelse med søknad om tillatelse til 
tiltak i Elvegata 2 på samme eiendom og nabomerknaden er imøtegått i tilhørende 
vedtak. På grunn av størrelse og høyde kom kommunen til at den frittliggende boden 
ikke er et søknadspliktig tiltak. Kommunen har ingen innvendinger til bodens plassering 
 
Etter en gjennomgang av nabomerknadene, har kommunen har kommet frem til at 
nabomerknadene ikke har ført frem. Etter rådmannens vurdering medfører ikke 
merknadene at dispensasjon ikke kan gis. Det vises til nabomerknadene i sin helhet. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Det omsøkte tilfellet gjelder flere tiltak på et eksisterende bygg som allerede er plassert 
nærmere nabogrense enn avstandskravet i hovedregelen. Bygget antas oppført rundt 
1900. Det er ikke søkt om tiltak som vil medføre at det oppføres ny bygningsmasse 
nærmere enn fire meter fra nabogrense, imidlertid vil det medføre endringer på bygget 
som allerede er plassert nærmere enn fire meter fra nabogrense. 



 
Det må således vurderes om det generelle avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd 
rammer bygg som allerede er godkjent plassert nærmere nabogrense enn hovedregelen. 
 
Det følger av pbl. § 20-1 første ledd bokstav c at tilbygg, oppdeling av bruksenhet og 
fasadeendring er et tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene. Videre fremgår 
det av pbl. § 31-2 første ledd første setning at «tiltak på eksisterende byggverk skal 
prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven». 
Etter dette skal som et utgangspunkt alle tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 også på 
eksisterende bygg gjennomføres i tråd med gjeldende bestemmelser i plan- og 
bygningsloven. Jf. Ot.prp nr. 45 (2007-2008) side 348 er det presisert at det er 
«relevante krav i loven og forskriftene som kommer til anvendelse på samme måte som 
ved nybygg». 
 
Vurdering av hva som utgjør et relevant krav må gjøres konkret i hvert tilfelle. I 
gjeldende sak er det søkt om dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4, og 
vurderingen blir følgelig om hensynene bak bestemmelsen blir berørt av gjennomføring 
av omsøkte tiltak. Som redegjort for ovenfor, er slike hensyn ment å ivareta blant annet 
brannsikkerhet, sikring av lys og luft mellom bebyggelse, samt verne mot sjenerende 
innsyn.  
 
Etter kommunens vurdering er avstandskravet et slikt relevant krav ved gjennomføring 
av de omsøkte tiltakene oppføring av utvendig trapp, oppdeling av bruksenhet og 
fasadeendring på bygning med eksisterende plassering nærmere enn fire meter fra 
nabogrense. Tiltakene innebærer ikke endret plassering av bygget, men medfører likevel 
endring av tiltakets utforming i den grad at hensynene bak avstandskravet likevel kan bli 
berørt. Gjennomføring av tiltakene kan medføre ulempe for naboeiendommer ved 
eksempelvis sjenerende innsyn eller redusert brannvern. 
 
Etter dette vurderer kommunen at omsøkte tiltak krever dispensasjon fra pbl. § 29-4 
andre ledd. 
 
Plan- og bygningsloven § 19–2 gjelder dispensasjon fra lov, forskrift og planer. 
Bestemmelsen oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon kan 
gis. For det første er det et vilkår at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra 
ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større 
enn ulempene. Hvorvidt det skal gis dispensasjon beror på en konkret vurdering og 
kommunen står fritt til å avgjøre om dispensasjon skal gis. Statlige og regionale rammer 
og mål skal likevel særlig vektlegges. 
 
Det er hensynene bak både den konkrete regelen som det ønskes å dispensere fra i det 
enkelte tilfellet og lovens formålsbestemmelser som ikke skal bli vesentlig tilsidesatt ved 
en dispensasjon. Vurderingen videre blir om hensynene bak bestemmelsen i pbl. § 29-4 
blir vesentlig tilsidesatt ved dispensasjon. 
 
Et sentralt hensyn bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse er at 
samfunnsplanlegging ivaretas gjennom planregulering og at loven skal sikre 
gjennomføring av vedtatte lover. Bestemmelser om byggegrenser skal blant annet styre 
plasseringen av bebyggelsen allerede i planprosessen, og fungerer som viktige 
styringshjemler som skal sikre behov for rom, lys og luft mellom bygg og avstand 



mellom nabobebyggelse, og er først og fremst begrunnet ut fra brannsikringsmessige 
hensyn. I tillegg er det et hensyn bak bestemmelsen å sikre optimal terreng- og 
omgivelsestilpasning av bygningskropp. Bestemmelsene skal ivareta både den enkelte 
utbygger, naboeiendommer og offentlige interesser. Dette kommer til uttrykk blant 
annet gjennom det generelle avstandskravet om fire meter eller halve byggets høyde fra 
byggverk til nabogrense i pbl. § 29-4 andre ledd, og som er et uttrykk for en generell 
avveining av tiltakshavers og naboens interesser. 
 
Kravet tilsier således at i utgangspunktet skal tilbakeholdenhet utvises med tanke på 
dispensasjon.  
 
De omsøkte tiltakene har nær tilknytning til hverandre. Dette fordi oppdeling av boenhet 
som omsøkt medfører at det er nødvendig med fasadeendringer i form av utvendig trapp 
og innsetting av dør og vinduer. Vi anser det derfor som hensiktsmessig å vurdere 
tiltakene under ett.  
 
Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor, er hensyn bak pbl. § 29-4 andre ledd blant 
annet ivaretakelse av brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og 
en viss avstand mellom nabobebyggelse, der tiltakshavers og offentlige interesser 
ivaretas samtidig som naboer hensyntas ved at de beholder tilsvarende kvaliteter. 
Opprettholdelse av en viss avstand mellom bebyggelse skal til en viss grad også ivareta 
naboer ved å hindre sjenerende innsyn.  
 
Når det gjelder hensynet til rom, lys og luft mellom bygninger, anses ikke dette 
tilsidesatt ved omsøkte tiltak. Det er snakk om et allerede eksisterende bygg fra 1900 
som har en minste avstand til nabogrensen på ca. 3.2 meter. Omsøkte tiltak medfører 
ikke noen utvidelse av bebygd areal og hensynet til rom, lys og luft anses ivaretatt.  
 
Fasadeendring ved innsetting av nye vinduer, oppføring av ny trapp, inngangsdør og 
altan, samt oppdeling av boenhet kan potensielt medføre ulemper i form av sjenanse og 
innsyn. Oppføring av altan i andre etasje muliggjør at beboere kan oppholde seg 
utendørs og slik oppleves som sjenerende for nabobebyggelse. 
 
På den annen side skal den utvendige trappen oppføres på byggets vestlige fasade i 
tilknytning til byggets eksisterende tilbygg. Nærmeste avstand fra trappen med altan til 
nabogrensen er 5.2 meter, og er mer tilbaketrukket fra nabogrensen enn hele byggets 
nordlige fasade. Således opprettholdes en avstand til naboeiendommen på over fire 
meter og den omsøkte plasseringen vil etter dette ikke medføre at krav til brannvern 
reduseres eller legge begrensninger på naboens mulighet til for ytterligere bebyggelse 
på sin tomt.  
 
Kommunen er ikke av den oppfatning at etablering av inngangsparti med ny dør i andre 
etasje er i konflikt med ivaretakelse av naboeiendommens interesser, herunder 
sjenerende innsyn. Trappen med altan og inngangsparti vender ikke mot naboeiendom i 
nord, men mot vest og følgelig mot midtarealet av omsøkte eiendom. I tillegg er altanen 
prosjektert slik at det ikke vil være naturlig å oppholde seg på området nærmest 
naboeiendommen mot nord. Arealet nærmest naboeiendommen er nærmest en 
trappeavsats, mens det arealet som mest naturlig kan benyttes som uteareal er på andre 
siden av tilbygget og vender mot sør, se tegninger.  
 



Videre har naboeiendommen i stor grad sitt uteoppholdsareal på motsatt side av den 
omsøkte eiendommen, og tiltaket medfører ikke at hensynet til uteareal blir svekket i 
noen grad. Det må antas at ved sentrumsbebyggelse er det påregnelig med tettere 
utnyttelse av slike eiendommer. 
 
Søknaden omfatter også innsetting av to vinduer på den nordlige fasaden i andre etasje. 
Denne fasaden hadde tre vinduer før endringen til to vinduer ble gjennomført, et større 
vindu på midten og to smalere/mindre på hver side. Endringen innebærer at antall 
vinduer reduseres fra tre til to, hvilket kommunen anser som gunstig for nabobebyggelse 
med tanke på sjenerende innsyn. Imidlertid var to av vinduene smale og således kan 
endringen til to bredere vinduer anses som ugunstig. Det totale vindusareal er likevel 
ikke økt, og endringen vil gi bedre bokvalitet for beboere da lysinnslippet økes. 
 
Tiltaket innebærer også flytting av dør til bod i første etasje til byggets nordlige fasade. 
Boden er ikke fysisk tilgjengelig fra resten av arealet innendørs i første etasje og har 
funksjon som utebod. Normal bruk av utebod og dertilhørende lagringsplass tilsier at 
eventuell belastning for tilgrensende naboeiendommer vil være minimal. Kommunen 
finner ikke at dør til utebod er til sjenanse for naboeiendom og således at vernet mot 
sjenerende innsyn vil bli tilsidesatt ved dispensasjon.  
 
Videre forhindrer ikke gjeldende reguleringsplan for området høyere utnyttelse av de 
aktuelle tomtene, faktisk er det en regulert utnyttelsesgrad BYA på eiendommen 
tilsvarende minimum 40 %. Reguleringsbestemmelsen gjenspeiler således et ønske om 
fortetting av sentralt beliggende boligområder. Dette taler for å tillate oppdeling av 
boenheten fra enebolig til tomannsbolig. Oppdeling av boenheten vil heller ikke i større 
grad medføre sjenerende innsyn mot naboeiendom sammenlignet med opprettholdelse 
av en enebolig. Også ved en enebolig vil det være boareal i andre etasje som benyttes 
av beboere. Ved å løse adkomst til andre etasje gjennom oppføring av utvendig trapp vil 
kvaliteten på brannskille mellom etasjene i bygget økes og slik ivareta brannkrav på en 
tilfredsstillende måte. Dette er tiltak som gagner også omkringliggende nabobebyggelse. 
 
Omsøkte tiltak muliggjør etter administrasjonens vurdering at et eldre bygg rehabiliteres 
og området utnyttes gjennom fortetting i tråd med gjeldende reguleringsplans intensjon.  
Basert på vurderingene gjort ovenfor anser kommunen at hensynene bak pbl. § 29-4 
ikke i vesentlig grad blir tilsidesatt ved en dispensasjon. 
 
Spørsmålet er videre om det foreligger fordeler ved å gi dispensasjon som er større enn 
ulempene. 

Utgangspunktet er et lovbestemt forbud i form av krav om fire meter eller byggets halve 
høyde fra byggverk til nabogrense. Kravet om fire meter, eller mer, innebærer at naboer 
etter dette har en beskyttelsesverdig forventning om at tiltak av et visst omfang ikke 
etableres nærmere enn fire meter fra sin grense. Forbudet i pbl. § 29-4 viser at lovgiver 
har avveid ulike interesser, og tilsier at det må kunne påvises relevante fordeler ved å gi 
dispensasjon. 
 
Ved tiltak som eksempelvis nyoppføring av bygg, gjør det seg gjeldende hensyn som 
ikke er like relevante for tiltak på eksisterende bygg. Det kan ved nyoppføring planlegges 
ut fra hva som er hensiktsmessig plassering av bygg. Arealbruk i dag fastlegges i et 
langtidsperspektiv og skal som det store utgangspunkt ivareta gjeldende lovkrav, 



herunder også avstandskravet. Det omsøkte bygget ble imidlertid oppført som nevnt 
over rundt år 1900 og således har dets plassering vært gitt i lang tid. Omsøkte tiltak 
medfører ikke oppføring av ny bygningsmasse nærmere nabogrensen enn fire meter. 
Bakgrunnen for søknaden er at tiltakshaver ønsker å rehabilitere og istandsette bygget 
for beboelse.  
 
Ansvarlig søker har i søknaden opplyst at det ved utskiftning av vinduene på den 
nordlige fasade ble funnet gamle vindushull i innvendige vegger og at tiltakshaver 
således oppfattet fasadeendringen som tilbakeføring av fasade til opprinnelig utforming. 
Det foreligger ikke fotodokumentasjon som bekrefter at fasade mot nord opprinnelig 
hadde to vinduer av slik størrelse, imidlertid er fasade mot sør utformet likt som fasade 
mot nord med tilsvarende vinduer. Fasadene fremstår i dag som identisk. Videre er 
fasaden slik den er utformet i dag kledd med to vinduer i stedet for tre. Ut fra en «fra 
det mer til det mindre» - betraktning mener kommunen at endring av fasade fra tre 
vinduer til to ikke medfører økt grad av sjenerende innsyn mot naboeiendom. 
 
Rådmannen er av den oppfatning av oppføring av utvendig trapp ikke vil bryte med 
husets opprinnelige byggestil i den grad at tiltaket ikke kan godkjennes. Bygget er et 
eldre hus fra rundt år 1900, men er ikke verneverdig. Det har også vært utført flere 
endringer av byggets fasade over tid slik at bygget i dag ikke fremstår som opprinnelig. 
Behovet for ivaretakelse av eksisterende fasade er følgelig redusert tilsvarende. Videre 
anser rådmannen at trappens omsøkte plassering innebærer god utnyttelse av tomten. 
 
Kommunen er av den oppfatning at behovet for funksjonell planløsning ikke er urimelig. 
 

Ansvarlig søker har også påpekt at oppdeling av bruksenheten ved løsning gjennom 
oppføring av trapp utendørs vil medføre at kvaliteten på brannskille mellom etasjene vil 
styrkes samt at støyreduksjonen mellom etasjene økes. Etter dette innebærer tiltaket 
bedre bokvalitet for byggets beboere. Ved å løse adkomst til andre etasje gjennom 
oppføring av trapp utendørs, vil også arealutnyttelsen av bygget bli forbedret. Oppdeling 
av boenheten som omsøkt innebærer også ny inngangsdør i andre etasje. Ut ifra de 
eksisterende forutsetningene ved bygget, anser administrasjonen at oppdeling av 
boenheten løses på en hensiktsmessig måte ved utvendig trapp og tilhørende 
inngangsparti, samt fasadeendringene i form av nye vinduer mot nord. 
 
Rådmannen vurderer heller ikke at oppføring av altan i tilknytning til utvendig trapp vil 
forringe naboeiendommer ved økt og sjenerende innsyn. Altanen skal ikke oppføres 
rundt det eksisterende tilbygget og således på byggets nordlige fasade mot nabo, 
derimot er den trukket mot byggets sørlige fasade. Uteoppholdsarealet på altanen er 
således skjermet fra nabo i nord og vil ikke medføre mer innsyn. 
 
Omsøkte tiltak omfatter også innsetting av lite vindu i ark i andre etasje. Vinduet er satt 
inn i tilbyggets vestlige fasade ved siden av den nye inngangsdøren, noe rådmannen 
anser som et tiltak av svært liten betydning. 
 
Det taler også for å gi dispensasjon at tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
 
Det legges avgjørende vekt på de konkrete fordelene for tiltakshaver og at ulempene 
som følge av tiltakene for nabo ikke er av slik størrelse at forbudet i § 29-4 må 
opprettholdes. 



 
Administrasjonen er etter dette kommet frem til at fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene. Da hensynene bak bestemmelsen heller ikke blir vesentlig 
tilsidesatt har vi kommet frem til at det kan gis dispensasjon i dette tilfellet.  
 
 
 


