1. Dispensasjon er søknad om unntak fra regelverket eller en bestemmelse. Det kan søkes om
dispensasjon fra alle bestemmelser, men ikke fra saksbehandlingsregler. Det finnes ikke
standard skjema for dispensasjonssøknad.
En dispensasjonssøknad er et eget brev (vedlegg) i saken hvor det fremgår hva det bes om
unntak fra og hvorfor.
Huskeliste ved søknad om dispensasjon:
o Dispensasjon skal være begrunnet, i forhold til det bestemmelsene skal ivareta.
o Dispensasjon skal nabovarsles.
o Søknaden om dispensasjon må avklare tidsrammen for dispensasjonen (pbl § 19-3).
Vi må vite om dette skal være midlertidig eller permanent.
2. I noen saker stiller loven krav om at du skaffer tillatelse eller samtykke fra andre
myndigheter.
Dersom en slik uttalelse eller tillatelse er lagt med søknaden som vedlegg, kan du spare tid.
3. Har naboene merknader, skal du legge ved disse i søknaden og du kan i tillegg kommentere
disse.



For fradeleing av ny parsel velg "Oppretting/endring av matrikkelenhet" og "Grunneiendom".
For Arealoverføring velges "Arealoverføring".



Oppgi Planlagt bruk/formål



Velg gjeldende plan og oppgi navn på plan.
(Mangler reguleringsplan, oppgi arealdel av kommuneplan.)



Areal, grad av utnytting og plassering er ikke aktuelt ved deling/Arealoverføring



Skal fylles ut.



Dersom fradeling krever opparbeidelse av ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsel må
dette søkes om.
Søknad og godkjennelse gjøres med fordel før søknaden om fradeling leveres, og sendes som vedlegg
til søknaden.
Dersom godkjenning ikke føreligger kan fradelingsvedtaket godkjennes med forbehold om tillatelse.



Vedlegg er kart, tegninger og annen dokumentasjon vi trenger for å behandle søknaden.
Boksen over er en oversikt over søknadens vedlegg.
Vedleggene bør navngis med bokstav og tall i henhold til beskrivelsen.
F. eks:
En dispenasjonssøknad vil kunne kalles B1. Situasjonskart navngis som D1. og Avkjørselsplan D2.



Det er du som er tiltakshaver og skal fylle inn alle opplysninger her.
Husk å signere søknaden før du sender den til kommunen.

