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- Fylkesmannens 

rolle i delingssaker

- Saksbehandlingstid 

ca. 3 mnd.

- Saksbehandlings-

reglene i 

forvaltningsloven 

gjelder

Klagebehandling
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Deling 

Krever tillatelse etter pbl. § 20-1

Tiltaket er i 

samsvar med 

pbl. og plan

Tiltaket er i 

strid med pbl. 

og/eller plan

Dispensasjon
Regulerings-

endring
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- Pbl§ 26-1

- Ofte fortettingshensyn

- Er det behov for omregulering ?

- Viktig å huske at fradeling kan være i strid med 

annet regelverk 

- «Fradeling til uendret bruk» er gjerne de 

klagesakene vi bruker mest tid på 

Tiltaket er i samsvar med 

pbl. og plan
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- Pbl§19-2 – to kumulative vilkår

1. Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres 

fra eller hensynet bak formålsbestemmelsen i 

loven må ikke bli vesentlig tilsidesatt

2. Fordelene må være klart større enn ulempene 

- Viktig å foreta en konkret vurdering basert på 

lovens kriterier 

Tiltaket er i strid med 

pbl. og/eller plan

Dispensasjon
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Viktige forhold i en dispensasjonsvurdering 

- Må foretas en avveining mot behovet for 

omregulering

- bruksrasjonalisering og fortetting

- presedensvirkninger  

- gir en utbyggingsforventing, ingen 

utbyggingsrett

- Tidsaspekt – hvor lang tid går det fra 

delingsvedtak til det søkes om oppføring av 

bygning

- Bruk av vilkår som angir utnyttelse og bruk av 

den nye tomten 
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Fradeling til uendret bruk
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Hva er uendret bruk?

• Bebygd eiendom kan fradeles selv om det er i 

strid med arealplanformål hvis eiendommen 

skal brukes til samme formål som før, forutsatt 

at bruken ble etablert lovlig i sin tid.

• Unntaksregel som er utviklet gjennom langvarig 

praksis:

• Domstolene

• Sivilombudsmannen

• Planjuss (Miljøverndepartementet/KMD)
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I hvilke områder er det aktuelt?

• Mest praktisk i LNF-

områder, men kan også være 

aktuelt i byggeområder. 

• Det klassiske eksempelet er 

fradeling av hytte med 

arealet rundt.

• Gjelder også forbudssonen 

langs sjø (pbl. § 1-8).
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Forutsetninger

• Den aktuelle bruken av eiendommen må ha vært 

lovlig og etablert. Dette gjelder både for:

• Bygninger

• Annet areal som søkes fradelt

• Det må kunne bevises at bruken ble etablert på et 

tidspunkt da den var lovlig, evt. gjennom 

dispensasjon.

• Beror på en konkret vurdering.
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Konkret vurdering

• Sentrale momenter:

1. bruken må være etablert

2. bruken må ha vært lovlig før området endret 

arealformål, evt. gjennom dispensasjon

3. bruken må være videreført etter arealformålsendringen

4. bruken må ikke være opphørt

5. må ikke ha vært brukt til annet formål eller avbrutt i 

en lengre periode

6. bruken må ikke endres gjennom fradelingen
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Avgrensning av eiendommen

• I tillegg til selve bygningen kan også arealet rundt 

fradeles i den utstrekning det er tale om uendret 

bruk.

• Momenter for avgrensningen kan være:
• Naturlig terrengmessige avgrensing.

• Opparbeidelse, vedlikehold og bruk av terrenget er sentralt.

• Størrelsen på andre tomter av samme type i området (typisk 

hyttetomter).

• Rettesnor: bør være under 1 mål, men ingen absolutt grense

• Regulerte tomtegrenser og arealformålsgrenser vil kunne ha 

betydning for avgrensningen.
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Restareal
• Fradeling medfører nødvendigvis at det ligger igjen et 

restareal.

• Fradelingen må ikke innebære at det indirekte opprettes en 

ny ubebygd byggetomt.

• Hvis dette skjer må det gis dispensasjon.

Ny 

tomt?
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Deling av landbrukseiendommer

• Hyppig tema i klagesaker.

• Også avhengig av tillatelse etter jordlova.

• Bruksrasjonalisering.
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Deling 

Krever tillatelse etter pbl. § 20-1

Tiltaket er i 

samsvar med 

pbl. og plan

Tiltaket er i 

strid med pbl. 

og/eller plan

Dispensasjon
Regulerings-

endring
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- Mindre endring av plan – pbl§ 12-14

- Må alltid ha delingstillatelse 

- Kan gjøres i samme sak

- Saksbehandlingsreglene for planendring – husk 

varsel til berørte 

- Nytt kart skal utarbeides før vedtak 

Tiltaket er i strid med 

pbl. og/eller plan

Regulerings-

endring
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Foreldelse

- Fradelingstillatelse foreldes etter 3 år.

- Oppmåling må rekvireres innen 3 år for at fristen 

skal avbrytes
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Takk for oppmerksomheten

Marianne Dirdal, fmromhd@fylkesmannen.no

Tage Eriksen, fmroter@fylkesmannen.no

mailto:fmromhd@fylkesmannen.no
mailto:fmroter@fylkesmannen.no

