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Gran kommune 
Rådhusvegen 39 
2770  Jaren 
 

Deres referanse 17/02281-23 Dato 11.12.2018 
Vår referanse 2018/2953-5  423.1 JHHE 
Saksbehandler Jens Helte Hermansen, tlf. 61 26 61 44 
Avdeling Landbruksavdelingen 

Vedtak i klagesak om avslag på søknad om riving - Gran kommune - gbnr. 
263/2 

Vi viser til Gran kommunes oversendelse av ovennevnte klagesak den 14. mai 2018. Fylkesmannen 
beklager lang saksbehandlingstid.   
 
Sammendrag 
Fylkesmannen stadfester kommunens avslag. Klagen har ikke ført frem i saken. 
 
Sakens bakgrunn 
Sandødegården Eiendom AS søkte den 14. desember 2017 om dispensasjon fra reguleringsplan for 
Sandødegården pkt. 5.2 c for riving av hovedbygningen på Sandødegården. Søknaden var i hovedsak 
begrunnet med at bygningen har forfalt og siden både låven og alléen ikke lenger finnes, så er det 
ikke lenger et eksisterende helhetlig tunmiljø.   
 
Planutvalget i Gran kommune avslo søknaden om dispensasjon i møte den 14. mars 2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av Sandødegården Eiendom AS den 23. mars 2018.  
 
Planutvalget i Gran kommune tok ikke klagen til følge i møte den 2. mai 2018. 
 
Den 14. mai 2018 ble klagesaken sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 
Den 12. juni 2018 mottok Fylkesmannen ytterligere kommentarer til saken fra klager. 
 
Fylkesmannen viser til sakens dokumenter som forutsettes å være kjent for sakens parter og gir ikke 
ytterligere saksreferat.  
 
Fylkesmannen er klageinstans for klagesaker etter plan- og bygningsloven (pbl.), jf. Kommunal- og 
regionaldepartementets brev av 28. september 2009 og Miljøverndepartementets rundskriv T-2/09. 
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 34. Ved prøving av det frie skjønn skal Fylkesmannen legge stor vekt på 
hensynet til det kommunale selvstyret. 
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Fylkesmannens vurdering 
Gran kommune har lagt til grunn at søknad om riving av Sandødegården vil være i strid med 
reguleringsbestemmelse 5.2 bokstav c. Denne bestemmelsen gjelder hensynssone H570_1-2 om 
bevaring av kulturmiljø. I bestemmelsen heter det blant annet at «[e]ksisterende bygninger innenfor 
spesialområdet tillates ikke revet». 
 
Fylkesmannen setter spørsmålstegn ved om tiltaket også vil være i strid med 
reguleringsbestemmelse 3.4.1. Denne bestemmelsen gjelder reguleringsområdet BF3. Ifølge 
reguleringskartet omfatter området BF3 kun den vestlige delen av gnr. 263 bnr. 2 hvor 
Sandødegården er plassert. Reguleringsbestemmelsen legger til grunn at «i området [BF3] skal 
eksisterende bolighus bevares».  
 
Uavhengig av dette har kommunen vurdert saken som en søknad om dispensasjon fra den regulerte 
bevaringen i reguleringsbestemmelse 5.2 bokstav c.  
 
Vilkårene for å gi dispensasjon er gitt i pbl. § 19-2 andre ledd. Det er to vilkår som begge må være 
oppfylt for at kommunen kan gi dispensasjon. Det første er at hensynene bak kravet det søkes om 
dispensasjon fra eller lovens formålsbestemmelse ikke må bli «vesentlig tilsidesatt». Det andre er at 
fordelene ved å dispensere må være «klart større» enn ulempene etter en konkret vurdering. 
 
Fylkesmannen hitsetter deler av kommunens vurderinger fra klagesaksbehandlingen:1 
 

«Kommunens planutvalg hadde saken til behandling den 14.3.2018. Deler av rådmannens 
vurdering i saksfremlegget siteres under;  
 
[…] 
 

1.1 Tiltakshavers begrunnelse 
 
Tiltakshaver begrunner søknaden med at en rivning vil føre til bedret bomiljø for bebyggelse 
rundt Sandødegården. Bygget skal etter tiltakshavers opplysninger være i særs dårlig stand, 
og miljøet som en gang var rundt Sandødegården er for lengst borte.   
Et avslag på søknaden vil etter tiltakshaver oppfattes som en misforstått og krampaktig 
verning.   

 
1.1 Vurdering hvorvidt hensynet bak bestemmelse pkt. 5.2 vedrørende bevaring av 
eksisterende bygninger innenfor spesialområdet blir vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon 

 
Ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer er en nasjonalt viktig målsetning, tilsluttet av et 
samlet Storting. Det er en politisk enighet om at kulturminnene skal bevares som verdifulle 
ressurser og være med på å skape verdier i levende lokalsamfunn. Kulturarven forteller om 
utviklingen i samfunnet fram til i dag, og inngår som elementer i samfunnets kollektive 
hukommelse.    
I 2001 fremmet Unesco en universell deklarasjon om kulturelt mangfold der det blant annet  
heter at kulturelt mangfold er like nødvendig for menneskeheten som biologisk mangfold er 
for naturen. I et slikt perspektiv er det kulturelle mangfoldet menneskehetens felles arv og må 
erkjennes og sikres til beste for dagens og morgendagens generasjoner. 
  
Plan- og bygningsloven er det viktigste verktøyet for å ta vare på mangfoldet av kulturminner 
og kulturmiljøer. Gjennom ansvaret for planlegging etter pbl, er kommunen hovedaktør i 

 
1 I kommunens begrunnelse er det vist til en rekke referanser ved bruk av fotnoter. Fylkesmannen viser derfor 
til kommunens begrunnelse for en full oversikt over henvisningene som er benyttet.  
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forvaltningen av dette. Dette er også bakgrunn for at det ble implementert en egen 
bestemmelse om bevaring av eksisterende bygninger innenfor spesialområdet i 
Sandødegården i reguleringsplanen – Eksisterende bygninger innenfor spesialområdet tillates 
ikke revet. Hensynet bak bestemmelsen i reguleringsplanen er for å ivareta et at Gran 
sentrums eldste bygninger, og et stilhistorisk verdifullt kulturminne.  
 
Tiltakshaver viser til et behov for et bedret bomiljø for den nye bebyggelsen på eiendommen 
som et moment for sitt ønske om å rive. Rådmannen kan ikke se at dette kan anses som et 
tungtveiende argument for søknaden. Planen er relativt ny, og det skal ikke være kurant å 
dispensere fra planer som er blitt til gjennom en omfattende og demokratisk prosess. 
Argument om at miljøet som utgjorde et helhetlig gårdstun rundt hovedbygningen er blitt 
borte, vil heller ikke anses som et vektig argument i favør av søknaden.    
 
Rådmannen kan ikke se at tiltakshaver har annet enn økonomiske fordeler for en rivning. 
Tiltakshaver skriver selv i sin søknad at en rivning kan åpne opp for at det kan føres opp en ny 
mindre enebolig i planområdet, dette uten at friarealet forringes vesentlig*(sitat 
tiltakshaver).   
I en planprosess og utarbeidelse av reguleringsplaner er det en rekke hensyn som skal 
ivaretas. Det å sikre gode funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, 
herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns 
særlige behov for leke- og uteoppholdsareal er et av kravene. 
I tillegg skal det ved utarbeidelse av planen implementeres bestemmelser for å sikre 
verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljøer. 
Hensynene som skal være ivaretatt i en reguleringsplan nevnt over må anses være tilstede i 
reguleringsplanen for Sandødegården. Der man har hensynssoner i en plan, som eksempelvis i 
bestemmelsene til Sandødegården om bevaring av eksisterende bygninger, vil ny bebyggelse 
automatisk måtte innrettes på slik måte at hensynssonene blir ivaretatt. Rådmannen finner 
det beklagelig at kulturhistoriske verdier ofte kommer i fare for å måtte vike for noe som ikke 
anses som noe annet enn mangler ved prosjektering av ny bebyggelse.     
 
Etter en vurdering, finner Rådmannen at å innvilge dispensasjon fra bestemmelsen om 
bevaring i pkt. 5 c medfører at hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Det vil 
etter dette ikke være anledning å gi tillatelse til søknad om rivning av hovedbygning i 
Sandødegården.  
 
Siden vilkåret om at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ikke anses oppfylt, 
vil det heller ikke være nødvendig å vurdere hvorvidt fordelene ved å innvilge dispensasjon er 
klart større enn ulempene.   
 
[…] 
 
Ved klage skal kommunen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Kommunen kan 
oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. 
 
Rådmannen kan - etter å ha undersøkt saken - ikke se at det er grunn til verken å oppheve 
eller endre vedtaket, og anbefaler derfor at klagen ikke tas til følge. Det vises i denne 
sammenheng til hele vurderingen som er foretatt i forbindelse med behandling av saken i 
planutvalget den 14.3.2018. Dersom vedtaket ikke endres/oppheves skal sakens dokumenter 
oversendes klageinstansen (Fylkesmannen i Oppland).  
 
Klagen må vurderes på grunnlag av reguleringsplanen og plan- og bygningsloven.  
 
Dersom en søknad ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven plikter kommunen å gi tillatelse. Plikten til å innvilge stridfrie søknader følger 
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av pbl. § 21-4 første ledd. Kommunen har mao ikke rett til å avslå en søknad dersom den ikke 
er i strid med relevante bestemmelser. 
 
En reguleringsplan fastsetter fremtidig arealbruk for området og er bindende for nye tiltak og 
utvidelse av eksisterende. En rettsvirkning av planen er at det som ikke uttrykkelig er forbudt 
er tillatt.  
 
Dersom søknaden er i strid med bestemmelser som gjelder hele eller deler av planområdet, 
må det søkes om dispensasjon etter pbl. § 19-2. Ingen har rett til å få dispensasjon. 
Kommunen plikter derimot å behandle grunngitte dispensasjonssøknader på en forsvarlig og 
saklig måte i samsvar med § 19-2. 
 
I foreliggende sak er bygget som ønskes revet, regulert til bevaring i reguleringsplan for 
Sandødegården. Det er videre uttrykkelig benevnt i bestemmelsene at eksisterende 
bygninger innenfor spesialområdet ikke tillates revet. 
  
Utfallet av klagesaken har utvilsomt stor betydning for tiltakshaver. Det fremgår av 
klageskrivet at en riving vil kunne heve bokvalitetene for de som bor i dette området ved at 
det blir mer luft og friareal. Videre fremgår det at atkomst til ny bebyggelse øst for hovedhus 
blir meget trang. Dette skal angivelig ikke komme til uttrykk i reguleringsplanen.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra 
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven dersom to vilkår er oppfylt. For 
det første kan ikke hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formål i § 1-1, bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene ved tiltaket være klart 
større enn ulempene etter en helhetsvurdering.   
 
Av forarbeidene til plan- og bygningsloven uttales det blant annet:  
«Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom 
en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant 
sak å fravike en gjeldende plan.»  
 
Rådmannen har for øvrig følgende bemerkninger til klagen: 
 

1. Vurdering av anførsel om at det fortsatt består flere liknende bygninger og tun i 
sitt opprinnelige miljø på Hadeland 

Det legges til grunn fra klagers hold at det fortsatt består mange tilsvarende bygninger som 
Sandødegården rundtomkring på Hadeland. De fleste av disse skal også være i bedre 
forfatning og fortsatt i sine tilhørende tun i sitt opprinnelige miljø.   
Rådmannen motsier ikke dette utsagnet. Sandødegården er ikke lenger hva det engang var. 
Til tross for dette, innehar bygget et karakteristisk særpreg fra sin tidsepoke som er unik. 
Bygget forteller en historie om et miljø som gradvis vil forsvinne dersom ikke grunneiere tar 
ansvar for å bære arven videre.   
 
Låve som var en del av tunet til hovedhuset, ble tillatt revet i 2010. Dette i seg selv kan tale 
for en påstand om at en del av miljøet rundt hovedbygningen er blitt borte. Til tross for 
dette, ble det lagt til grunn en høy vernevurdering av gjenværende bygning i 
reguleringsplanen fra 2014 og ytterligere poengtert i kulturminneplanen fra 2017. 
Hovedbygningen i Sandødegården er en av kun 19 bygningsmiljøer i kommunen som er valgt 
ut i kulturminneplanen som ekstra verdifulle. Rådmannen tør å påstå at dette ikke er et 
overveldende stort antall som legitimerer en eventuell tillatelse til riving, jf sitat fra klager om 
at det fortsatt består mange tilsvarende bygninger på Hadeland.   
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Blir bygget revet, kan det aldri erstattes. En dispensasjon fra reguleringsbestemmelse pkt. 5c 
vil etter Rådmannens syn klart tilsidesette hensynet bak bestemmelsen.    
 

2. Bygningen er en belastning for bomiljøet 
Klager er skuffet over at kommunen ikke har tatt seg tid til en befaring av bygget før det ble 
gitt avslag. Det beskrives videre at bygget er en belastning for bomiljøet, med henvisning til 
et sitat om «Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på.».   
 
Kommunen har ingen entydig praksis for hvilke saker det tas tilsyn i ved behandling av 
sakene. Dette er også noe avhengig av kapasitet i administrasjonen. Kommunen må 
imidlertid være bevisst sin rolle som bygningsmyndighet, og ikke tre inn i en rolle som 
prosjekterende. Kommunens saksbehandlere eller folkevalgte bør ikke vurdere en bygnings 
standard foruten det rent kosmetiske. Slike vurderinger må utføres av fagkyndige, som 
eksempelvis Randsfjordmuseet.   
 
Rådmannen stiller videre spørsmålstegn på uttalelser fra tiltakshaver om bygningens dårlige 
standard. Dette siden bygget ble beskrevet å være i «forholdsvis god stand» etter uttalelser 
fra planbeskrivelse i 2011. Det er i så tilfelle oppsiktsvekkende dersom bygget har endret 
standard dramatisk på bare 7 år.   
 
Det er imidlertid slik, med denne bygningen slik det er med andre bygninger, at manglende 
generelt vedlikehold samt unnlatelse av å tette eksempelvis hull i tak eller stenging av dører, 
vil kunne fremskynde et begynnende forfall. Dette vil igjen skape misnøye blant de som bor 
nærmest.  Rådmannen har stor forståelse for at ingen ønsker en forlatt bygning stående som 
nærmeste nabo. Dette i seg selv burde være et motiv for tiltakshaver for å bevare bygget i 
tråd med reguleringen.   
 

3. Avsluttende kommentarer 
Rådmannen viser til vurderingen foretatt i saksfremstilling for behandling av saken den 
14.3.2018 (ligger vedlagt). Det anses at å innvilge dispensasjon fra bestemmelse om bevaring 
i reguleringsplanen, pkt. 5 c, medfører at hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig 
tilsidesatt. Det vil derfor ikke være anledning til å gi tillatelse til søknad om riving av dette 
bygget.   
Vedtaket av 14.3.2018 foreslås opprettholdt. Klagen bør etter dette oversendes 
Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse.» 

 
Etter Fylkesmannens syn har kommunen foretatt en grundig og forsvarlig vurdering av vilkårene for å 
gi dispensasjon. Fylkesmannen har ikke funnet holdepunkter for å ta klagen til følge i saken. 
 
Fylkesmannen vil også bemerke at når hensynene blir satt til side i så stor grad som i denne saken, 
skal det tungtveiende fordeler til for å veie opp for ulempene. Fylkesmannen kan ikke se at det er 
anført fordeler av en slik tyngde i saken. 
 
Fylkesmannen har av den grunn kommet til at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt i saken, 
jf. pbl. § 19-2 andre ledd. 
 
Klagen har etter dette ikke ført frem i saken. 
 

*** 
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Konklusjon 
Kommunens vedtak stadfestes. 
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28 tredje ledd. 
 
Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bente Odlo e.f. Jens Helte Hermansen 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
Kopi til: 
SANDØDEGAARDEN EIENDOM AS Horsvegen 4 2750 GRAN 

 
 
 
 
 


