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Klageavgjørelse - oppføring av garasje - gnr. 299 bnr. 30 i Gran kommune 

Det vises til oversendelse av klagesak fra Gran kommune den 10.12.2020 i sak 20/01446.  
 
Statsforvalterens vedtak  
Statsforvalteren i Innlandet stadfester Gran kommune sitt vedtak av 02.09.2020 i sak 40/20.  
 
Sakens bakgrunn   
Gran kommune mottok den 23.06.2020 søknad om dispensasjon for å oppføre garasje på 34 m2 på 
fritidseiendommen gnr. 299 bnr. 30 fra Stein Ø. Salomonsen. Medregnet garasjen vil bebygd areal 
(BYA)  bli 136 m2, mens maksimalt bebygd areal i reguleringsplan for Lygna, Felt 2, er 120m2.  
 
Den 02.09.2020 avslo planutvalget i Gran kommune søknaden om dispensasjon i sak 40/20. Stein Ø. 
Salomonsen påklaget vedtaket den 03.11.2020. Klager har i det vesentligste anført: 
 
Det oppfattes som om kommunen har tatt erfaring med tomteutnyttelse, og derfor ønsker å tillate 
større grad av utnyttelse på nyere felt. Sett i forhold til det store antall tomter på andre byggefelt i 
området der det vil være tillatt med bebygd areal inntil 200 m2 mener jeg at det burde være mulig å 
dispensere fra gjeldende bestemmelser for å få bygget en garasje i moderat størrelse. Alternativt 
bør det være mulig å gi en generell dispensasjon inntil reguleringsplanen kan revideres. Det er 
vanskelig å se hvorfor hensynet om at bygninger ikke skal bli for dominerende bare skal gjelde felt 1 
og 2, men ikke de øvrige utbyggingsområdene. Avslaget oppfattes svært urettferdig. Jeg har fått 
opplyst av leder i planutvalget at reguleringsplanen for Lygna, Felt 2 skal revideres. Vår oppfatning 
fra forhåndskonferansen med kommunen var at dispensasjon nærmest var en formalitet.   
 
Klagen ble behandlet av planutvalget i Gran kommune den 02.12.2020 i sak 57/20, men ble ikke tatt 
til følge.  
 
Formelle forhold og kompetanse 
Avgjørelsen som er påklaget er et enkeltvedtak som retter seg mot klager. Statsforvalteren legger 
derfor til grunn at klager har rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. Selv om 
klagen først ble fremsatt ni uker etter at vedtaket ble fattet, ble den fremsatt innenfor klagefristen 



  Side: 2/4 

idet tilstrekkelig underretning om vedtaket i medhold av forvaltningsloven § 27 andre og tredje ledd 
ikke ble oversendt til klager. Statsforvalteren legger dermed til grunn av klagen er fremsatt innen 
klagefristen, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 30.  
 
Statsforvalteren er gitt myndighet til å behandle klager etter plan- og bygningsloven § 1-9. For 
behandling av klager etter plan- og bygningsloven § 1-9 gjelder reglene i forvaltningsloven, så langt 
ikke annet er bestemt.  
 
Statsforvalteren kan overprøve alle sider av saken, men skal legge stor vekt på det kommunale 
selvstyret ved vår prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningsloven § 34. I dispensasjonssaker 
innebærer dette at Statsforvalteren fullt ut kan overprøve om lovens to vilkår er oppfylt, da dette 
gjelder rettsanvendelsen. Derimot skal Statsforvalteren være tilbakeholdne med å overprøve om 
dispensasjon bør innvilges, da dette hører til kommunens frie skjønn. 
 
Statsforvalterens vurdering av saken 
 
Planstatus  
I Kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til fritidsbebyggelse. Bestemmelsene og 
retningslinjene ble vedtatt 20.06.2019. Eiendommen er avsatt til frittliggende fritidsbebyggelse også i 
reguleringsplan for Lygna felt 2, vedtatt 12.04.2012. Av punkt 6.4, jf. punkt 1.1 andre avsnitt siste 
punktum fremgår at reguleringsplanen «gjelder foran kommuneplanens arealdel».  
Planbestemmelsene i reguleringsplanen § 4.1.0 første setning gir en maksimal utnyttelse på tomten 
med tre bygninger og maksimal BYA på 120m2. En oppføring av garasje på 36 m2 som omsøkt gir en 
utnyttelsesgrad på 136 m2.  Tiltaket er dermed i strid med planbestemmelsene i reguleringsplanen § 
4.1.0 første setning og det er nødvendig med dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 første 
ledd første punktum.   
 
Generelt om dispensasjonsvilkårene 
Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd oppstiller to vilkår som begge må være oppfylt for at 
dispensasjon kan innvilges. Det ene er at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynene i lovens 
formålsbestemmelse eller hensynene bak rettsgrunnlaget, reguleringsbestemmelsen i § 4.1.0 første 
setning. Det andre er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. 
 
Hensynene som begrunner reguleringsbestemmelsen i § 4.1.0 første setning vil være sentrale ved 
vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Når det gjelder vilkåret om fordelene, er det primært den 
samfunnsmessige areal- og ressursdisponering som er relevant. Fordeler av privat karakter vil kun 
unntaksvis kunne vektlegges i interesseavveiningen. 
 
Dispensasjon fra arealplaner reiser særlige spørsmål.1 Den klare hovedregelen er at planer skal 
følges inntil de oppheves eller endres. Planer er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess 
og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Det skal derfor ikke være 
en kurant sak å fravike gjeldende plan. Hensynet til demokrati, offentlighet og helhetlig arealbruk 
gjør det viktig at planendring skjer i samsvar med reglene om arealplanlegging og ikke ved 
enkeltdispensasjoner. 
 
Hvis lovens to vilkår er oppfylt, kan kommunen gi dispensasjon. Dette betyr at ingen har krav på å få 
dispensasjon. 

 
1 Jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. 
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Den konkrete dispensasjonsvurderingen 
Spørsmålet er om dispensasjon til oppføring av garasje vil medføre at hensynene bak 
reguleringsplanbestemmelsen i § 4.1.0 første setning, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir «vesentlig tilsidesatt», jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum. Hvorvidt 
eventuell tilsidesettelse er «vesentlig» beror på en konkret vurdering. 
 
Først må det tas stilling til hva som var hensynet eller hensynene bak begrensningen av utnyttelse til 
120 m2 i reguleringsplanen. Klager har anført at han oppfatter at kommunen har «tatt erfaring av 
ønsker om større tillatt areal i planen som gjelder for felt 3» i og med at det der er tillatt en utnytting 
per tomt med 200 m2. Reguleringsplanen for dette feltet ble vedtatt i 2013, ett år etter 
reguleringsplan for Lygna felt 2. Dersom årsaken til forskjellen i arealutnyttelse var at kommunen 
hadde «tatt lærdom» på dette ene året, burde dette vært synlig i form av planendring eller 
dispensasjoner, noe som ikke er tilfelle. Fraværet av endring tyder da på at kommunen har ønsket 
en differensiert arealutnyttelse.  
 
Statsforvalteren ser også at i bestemmelser til Kommuneplanens arealdel punkt 2.2 første avsnitt 
andre kulepunkt går det frem at maksimalt bebygd areal for tiltak i områder for fritidsbebyggelse 
uten godkjent reguleringsplan er 120 m2. For å kunne ha en større tomteutnyttelse på 
eiendommene som omfattes av Kommuneplanens arealdel må det foreligge en reguleringsplan. 
Bestemmelsen kommer ikke til direkte til anvendelse, men tydeliggjør at kommunen så sent som i 
2019 hadde et bevisst forhold til arealutnyttelsen for fritidsbebyggelse relatert til forskjellige 
områder, deriblant en differensiering. Statsforvalteren kan etter dette ikke se at klager sin anførsel 
om hva kommunen ønsker av utvikling kan føre frem. 
 
Det er ingen planbeskrivelse som gir veiledning om hvilke hensyn kommunen har lagt vekt på ved 
begrensningen i arealutnyttelse. I innstillingen til klagebehandlingen slås det imidlertid fast at «Felt 1 
og 2 er planområder som ligger tett inntil hverandre og i umiddelbar nærhet til løypenett brukt både 
sommer og vinter. Kommunen har bevisst ønsket at utnyttelse i disse feltene, er nøktern.»  
Statsforvalteren legger kommunens tolkning av hensyn bak planbestemmelsen til grunn. Et relevant 
hensyn bak bestemmelsen er hensynet til at bebyggelsen ikke skal bli for dominerende i landskapet i 
forhold til de prioriteringer kommunen har gjort for området.  
 
Spørsmålet er så om en dispensasjon vil sette vesentlig til side hensynet bak bestemmelsen i 
reguleringsplanen eller formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1. Overskridelsen av 
maksimal BYA er 16 m2, eller 13,33% av tillatt bebygd areal. Dette er en ikke ubetydelig 
overskridelse, som igjen vil gjenspeile opplevelsen av bebyggelsen. Imidlertid er garasjen søkt 
plassert delvis i bakkant av hytta slik at inntrykket av garasjen vil bli noe dempet. Et vegetasjonsbelte 
mot vegen hindrer også innsyn fra øst. Statsforvalteren har etter en helhetsvurdering kommet til at 
en dispensasjon vil sette til side hensynene i reguleringsplanen § 4.1.0 første setning og plan- og 
bygningsloven § 1-1, men ikke vesentlig. Det første vilkåret i plan- og bygningsloven § 19-2 andre 
ledd er dermed oppfylt. 
 
Etter en konkret helhetsvurdering finner Statsforvalteren at tiltaket vil kunne undergrave 
planformålet på sikt og vesentlig tilsidesette hensynene bak både plan- og bygningsloven § 1-1 om 
helhetlig planlegging og planbestemmelsen § 4.2 om begrensning av negative virkninger av 
hyttebygging.   
 
Neste spørsmål er om fordelene ved omsøkt dispensasjon er «klart større» enn ulempene, jf. plan- 
og bygningsloven § 19-2 andre ledd. Ulempene ved dispensasjon er den mer dominerende 
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bygningsmassen på eiendommen. Denne ulempen har ikke ubetydelig vekt fordi det nettopp er 
denne ulempen planbestemmelsen er ment å verne mot. Klager har ikke angitt hvilke fordeler 
tiltaket vil gi i klagen. Av dispensasjonssøknaden og vedlegget til denne fremgår imidlertid at «Da vi 
bygde hytta gjorde vi oss nok ikke godt nok kjent med reguleringsplanene i området, dvs. særlig det at det 
tillates kun 120 m2 BYA pr tomt på område 2, mens det tillates opp til 200 m2 BYA på område 3». Behovet 
for garasjen er oppgitt til, i tillegg til betryggende oppbevaring av bil, mulighet for lagring av diverse 
utstyr. En slik garasje vil ifølge søknaden gi økt bruksverdi av eiendommen. Statsforvalteren finner at 
de fordelene som ble oppgitt i søknaden er av privat karakter av en slik art at de ikke kan tillegges 
vekt i vurderingen. Vilkåret om at fordelene med en dispensasjon må være klart større enn 
ulempene finnes etter en konkret helhetsvurdering derfor ikke å være oppfylt. Da begge vilkårene i 
plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd må være oppfylt for at dispensasjon kan gis, kan klagen 
ikke føre frem.  
 
Statsforvalteren har vurdert klagerens øvrige anførsler, men disse kan ikke føre til et annet resultat.   
 
Statsforvalterens vedtak 
Statsforvalteren i Innlandet stadfester Gran kommune sitt vedtak av 02.09.2020 i sak 40/20.  
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å 
gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
 
Siv Elisabeth Hveberg 
seniorrådgiver 
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Stein Øystein Salomonsen Svaleveien 1 A 1182 OSLO 
Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 


