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Tema jeg kommer inn på:

osv• Lovens innhold

• Innhold i søknad 

• Vilkår vi bruker ved deling 

• Dispensasjon 

• Forhold til plan



Fun facts delesaker Sandnes kommune

• 143 delingssaker i 2014

• Utgjør 10% av behandlede saker på byggesak

• 4 saker er påklaget (3 saker i LNF, 1 i regulert)



Myndighet til å behandle delingssøknader og 

dispensasjoner

Sandnes kommune har de senere år vært i gjennom flere 

organisasjonsendring. Dette har også medført «rydding» i 

delegasjonsreglementet. Fra at delingssøknader og dispensasjoner tidligere 

har blitt behandlet av planavdelingen blir disse nå behandlet av byggesak.

Nye oppgaver, nye muligheter, men samtidig noen utfordringer.

I tråd med regjeringens føringer om fornying, forenkling og forbedring.



Myndighet til å behandle klager 

Byggesaksnemnda behandler klager på deling og mindre 

vesentlige dispensasjoner som blir forelagt nemnda av 

administrasjonen.

Prinsipielle saker og dispensasjoner for øvrig behandles av Utvalg 

for Byutvikling.



Plan og bygningsloven

 §§ 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)

 § 19-2 Dispensasjon§

 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)

 kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)

 kap 26 (Opprettelse og endring av eiendom)

 §§ 27-1 - 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)



Søknadsplikt følger av pbl § 20-1 Tiltak som krever 

søknad og tillatelse

m) Opprettelse av ny grunn-

eiendom, ny anleggseiendom eller 

nytt jordsameie, eller opprettelse av 

ny festegrunn for bortfeste som kan 

gjelde i mer enn 10 år, eller 

arealoverføring, jf. lov om 

eigedomsregistrering. Slik tillatelse 

er ikke nødvendig når tiltak etter 

første punktum skjer som ledd i 

jordskifte i samsvar med rettslig 

bindende plan.

Det er ikke krav til at søknad 

skal  forestås av foretak med 

ansvarsrett.



Krav til dokumentasjon, pbl § 21-2

• Hjemmelshaver/re skal ha undertegnet søknad. Evt kan dette 

gjøres ved fullmakt. Original fullmakt skal foreligge.

• Kartvedlegg som tydelig viser ønsket deling/justering

• Krav i pbl § 21-2 (tomteutforming, fremtidig utnyttelse, 

fellesareal, plassering av bebyggelse)

• Formål i plan er i samsvar med formål til ny grunneiendom.

• Nabovarsling









Vurdering 

Krav i pbl§ 21-2  (tomteutforming, fremtidig utnyttelse, fellesareal, 

plassering av bebyggelse)

• Formål i gjeldende plan i samsvar med formål til ny 

grunneiendom.

• Behov for dispensasjon evt endring av plan

• Pbl§18-1 krav til opparbeidelse av veg og hovedvannledning 

for vann og avløpsvann

• Behov for vegrettserklæring osv

• Fradeling av tilleggsareal, krav om sammenføyning etter pbl

§21-4



Følgende saker anses å være i henhold til plan:

• Deling i tråd med regulert grenser og formål.

• Fradeling av delfelt/felt i tråd med regulert grenser og 

formål.

Forutsetning: Her MÅ feltet enten være opparbeidet eller 

utbyggingsavtale MÅ være inngått (Sjekkes med Stab 

utbyggingsavtaler).

Deling av enkelttomter i gamle felter i tråd med 

reguleringsplan. Som regel er det opparbeidet vei, vann og avløp, 

da alt ok.



Følgende saker anses å være i henhold til plan:

-Eiendom bebygd med vertikaldelt tomannsbolig selv om plan 

ikke viser to tomter. 

Anses som i tråd med plan ved at det er gitt tillatelse til tiltaket 

(Sjekk om dette er i tråd med gitt tillatelse)

Vær obs på om det vil være nødvendig med for eksempel 

veiretterklæring. (se eksempel på tekst lengre nede i dokumentet)

Dette stilles som vilkår og Geodata sørger for at dette foreligger ved 

deling.



Deling/grensejustering i strid med plan.

Fradeling av nye selvstendige tomter krever endring av plan (plan 

sak). Planendring behandles av Plan og delingssøknad behandles 

av Byggesak. 

Endringen behandles av Plan. 

Grensejustering eller fradeling av mindre parsell som tilleggsareal 

krever en dispensasjon fra plan der eiendomsgrensene er regulert 

evt. en endring av reguleringsplan. Vilkår er sammenføyning av 

fradelt parsell til eksisterende eiendom. 



Deling/grensejustering i strid med plan.

Dersom naboer er ENIG om mindre endringer (justering av 

grenseforløp som krever deling da arealet har stor verdi eller stort 

areal (etter matrikkelloven kan ikke større areal eller areal med stor 

verdi grensejusteres men må fradeles som tilleggsparsell)) vanligvis 

ok, men er en dispensasjonssak. Forutsetning at planen ikke 

tilsidesettes ved at for eksempel formål endres,(fra friområde til 

bolig og lignende.) 

Dersom det er tvil om et tilleggsareal skal fradeles og sammenslås 

eller evt. kan grensejusteres etter reglene i ML, kan vedtaket lage 

åpning for begge måter å gjennomføre saken på.



Behov for dispensasjon evt endring av plan

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen kreves 

reguleringsendring. Dette håndteres via delingssøknad til byggesak 

eller kan avklares med plan før søknad om deling. 

Mindre justeringer av grense i strid med reguleringsplan kan 

behandles som dispensasjon fra gjeldende plan. Søknad om 

dispensasjon må begrunnes og nabovarsles.



Dispensasjon pbl §19-2 

Det følger av plan- og bygningsloven §19-2 at kommunen kan gi

dispensasjon dersom følgende to vilkår er oppfylt: 

• hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller 

hensynene bak lovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og

• fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering



Pbl §18-1 krav til opparbeidelse av veg og hoved-

vannledning for vann og avløpsvann

I regulert strøk kan grunn bare bebygges eller eksisterende 

bebyggelse utvides vesentlig eller gis en vesentlig endret bruk, eller 

eiendom opprettes eller endres, dersom:

a) offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i 

planen, fram til og langs den side av tomta hvor den har sin 

atkomst. Med veg forstås kjørebane med fortau og 

snuplasser, busslomme, gangveg, sykkelsti, turveg, gatetun 

og offentlig plass.

b) hoved avløpsledning, herunder i tilfelle også særskilt 

overvannsledning, fører til og langs eller over tomta.

c) hovedvannledning fører til og langs eller over tomta. 



Pbl§26-1 Opprettelse og endring av eiendom

Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt 

jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan 

gjelde i mer enn 10 år, jf. lov om eigedomsregistrering, eller endring av 

eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det 

oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. 

Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke 

gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn 

av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.



Kapittel 27 i pbl. Tilknyting til infrastruktur

§§ 27-1 til 27-4. Vannforsyning, avløp, tilknytning til eksisterende 

privat anlegg og atkomst

……..Det samme gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik 

bebyggelse. Rettighet til vei, vann og avløp skal være sikret ved tinglyst 

dokument eller på annen måte som kommunen godtar som 

tilfredsstillende.



For felt – to muligheter

Anlegget må være ferdig opparbeidet 

(brukstillatelse eller ferdigattest 

foreligger)

ELLER:

Ha inngått utbyggingsavtale og vilkår i 

denne oppfylt



Vedtak om deling

Hvis søknad ikke er iht plan:

Da omsøkt deling ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan 

med endringer, kan området ikke deles som omsøkt. 

Hvis søknad er iht plan:

Da omsøkt deling er i samsvar med gjeldende regulerings-

plan kan området deles som omsøkt. 

Et eventuelt dispensasjonsvedtak vil komme i tillegg.



Vilkår i delingstillatelse

Fradelingen tillates kun som tilleggs parsell til eksisterende eiendom, og 

omsøkte og tillatt fradelt parsell og gnr ___ bnr ___ skal sammenføyes

Før kart- og delingsforretning kan gjennomføres, må erklæring (se 

vedlagte eksempel) være underskrevet og returnert kommunen som 

besørger tinglysing av erklæringen. Erklæringen slettes når sammenføying 

av eiendommene tinglyses

Tiltakshaver plikter om nødvendig i samråd med nabo å klarlegge eksakt 

grenseforløp der tiltaket skal oppføres. Lykkes ikke dette, må det 

rekvireres kartforretning over angjeldende grense(r)



Når det foreligger en 

delingstillatelse går denne 

til avdeling geodata for 

gjennomføring.


