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Saksbehandler Håvard Pharo Gravdal, tlf. 61 26 61 42 
Avdeling Landbruksavdelingen 

Vedtak i klagesak - Plassering av hytte på gnr. 148/103 i Gran kommune. 
Klager: Jon Sivert Vold, m.fl. 

Vi viser til oversendelse av ovennevnte klagesak fra Gran kommune den 8. mai 2018. Fylkesmannen 
beklager lang saksbehandlingstid. 
 
Sammendrag 
Fylkesmannen stadfester Gran kommunes vedtak om å gi tillatelse til oppføring av fritidsbolig på 
gnr. 148 bnr. 103. Tiltaket er i tråd med reguleringsplanen. Ulempene for klagerne er påregnelige i 
et tettbygd hyttefelt, og vurderes til å ikke gi grunnlag for å kreve annen plassering av hytta. 
Klagen er ikke tatt til følge. 
 
Sakens bakgrunn 
Den 6. mars 2018 søkte ansvarlig søker Sigvartsen Design AS om å få sette opp en fritidsbolig på 
eiendommen gnr. 148 bnr. 103 på Lygna i Gran kommune. Tiltakshaver er Øygunn Agnethe Jåsund. 
Etter merknader fra naboene ble søknaden justert på enkelte punkter, og byggetillatelse ble deretter 
gitt av Gran kommune i vedtak den 23. mars 2018: 
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Vedtaket ble påklaget i brev datert 9. mars 2018. (Fylkesmannen legger til grunn at korrekt dato på 
klagen skal være 9. april, ettersom klagen er sendt som vedlegg i e-post den 9. april og vedtaket som 
påklages er datert 23. mars). Klagerne, som alle eier tomt som grenser inntil tiltakshavers eiendom, 
er Arne og Trine Damvin (gnr. 148 bnr. 104), Jon Sivert og Ellen Vold (gnr. 148 bnr. 113), Anders RIvin 
og Margrete Hafsås Rivin (gnr. 148 bnr. 114) og Bjørn-Erik Marthinsen (gnr. 148 bnr. 112). 
 
Klagerne viser til tidlegere fremsatte innsigelser mot høydeplassering, byggelinje og plassering av 
framtidig garasje, som ikke er tatt til følge av kommunen. Videre er det anført at tiltaket er i strid 
med bestemmelsene til reguleringsplanen pkt. 5.1.1. Kommunen har satt krav om at eksisterende 
hytter i planområdet ble senket senket i terrenget, men det samme kravet er ikke stilt for hytta på 
gnr. 148 bnr. 103. Klagerne anfører derfor brudd på likebehandlingsprinsippet. Plasseringen av hytta 
har meget stor betydning for omkringliggende hytter. Vi viser ellers til klagen for fullstendig 
gjengivelse av anførsler. 
 
Klagen ble behandlet av planutvalget i kommunen den 2. mai 2018. Klagen ble ikke tatt til følge og 
sakens dokumenter ble oversendt til Fylkesmannen den 8. mai 2018.   
 
Den 25. mai 2018 mottok Fylkesmannen anmodning fra klagerne om å utsatt iverksetting av 
kommunens vedtak, jf. forvaltningsloven § 41. Fylkesmannen besluttet den 5. juni 2018 å ikke gi 
vedtaket utsatt iverksetting. 
 
Vi viser ellers til sakens dokumenter, herunder bilder oversendt fra klager til Fylkesmannen etter at vi 
mottok saken. 
 
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Saken gjelder klage over Gran kommunens vedtak om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 
§ 20-3 på gnr. 148 bnr. 103. Fylkesmannen er rett klageinstans, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9, 
jf. delegasjon. 
 
Kommunen har lagt til grunn at klagerne har klagerett og at klagen er fremsatt innen klagefristen, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) §§ 28 og 29. Fylkesmannen har ingen merknader til dette. Klagen tas til 
behandling. 
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Fylkesmannens kompetanse i klagesaker går frem av fvl. § 34. Vi kan prøve alle sider av saken og ta 
hensyn til nye omstendigheter. Ved prøving av det frie skjønn, skal vi likevel legge stor vekt på 
hensynet til kommunalt selvstyre. 
 
Fylkesmannen har merket seg ønsket om befaring i denne saken. Saken er etter vår vurdering 
tilstrekkelig opplyst, jf. fvl. § 33 femte ledd, og vi har dermed ikke funnet det nødvendig å avholde 
befaring. 
 
Plansituasjonen 
Gjeldende reguleringsplan er detaljreguleringsplan Lygna Sør, vedtatt 25. september 2014. 
Kommunen har lagt til grunn at tiltaket er i samsvar med reguleringsplanen. Klagerne anfører på sin 
side at tiltaket er i strid med planen, og mener følgelig at saken skulle vært behandlet som 
dispensasjonssak. Klagerne viser særlig til pkt. 5.1.1 i planbestemmelsene: 
 

«Ny bebyggelse, veger og parkeringsarealer skal tilpasses eksisterende terreng. Maksimalt 
tillatt fylling for hyttetomter i skrått terreng er 1,5 meter fra opprinnelig terreng. Graden av skjæring i 
bakkant skal være større enn graden av fylling i forkant.» 
 
Utgangspunktet er at ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende terreng, og dermed at det skal velges 
løsninger som bevarer mest mulig av det opprinnelige terrenget. Dette følger for det første av 
ordlyden i bestemmelsen om at bebyggelsen skal tilpasses terrenget, og ikke motsatt. Videre finner 
vi støtte for denne forståelsen i reguleringsbestemmelsen pkt. 4.6.2 hvor det fremgår at «terrenget 
innenfor hver enkelt tomt skal ikke planeres/arronderes mer enn det som er nødvendig for 
hensiktsmessig plassering av bygningene og interne atkomster».  
 
Det fremgår av sakens dokumenter og kart at eiendommen naturlig ligger noe høyere i terrenget enn 
omkringliggende eiendommer. Med utgangspunkt i reguleringsplanens pkt. 4.6.2 og 5.1.1, er en 
naturlig konsekvens av dette at bebyggelsen på gnr. 148/103 vil ligge noe høyere enn 
omkringliggende tomter. 
 
Det er tillatt med fylling inntil 1,5 meter fra opprinnelig terreng. Fylkesmannen viser til terrengsnitt 
datert 8. februar 2018 som viser at fyllingen er mindre enn 1,5 meter. Det er for øvrig ikke anført i 
saken at fyllingen er i strid med grensen på 1,5 meter, og vi legger derfor til grunn at det er enighet 
om at fyllingen er mindre enn 1,5 meter. 
 
Klagerne har imidlertid anført at tiltaket er i strid med reguleringsplanen når det gjelder forholdet 
mellom skjæring i bakkant og fylling i forkant, jf. siste setning i reguleringsbestemmelsene pkt. 5.1.1. 
På dette punktet åpner reguleringsbestemmelsen for tolkning. Fylkesmannen har imidlertid, under 
noe tvil, funnet å kunne slutte seg til kommunens tolkning av reguleringsplanen og dermed at tiltaket 
ikke utløser krav om dispensasjon fra pkt. 5.1.1. 
 
På den ene side har vi forståelse for klagernes oppfatning av reguleringsplanen. Det fremgår av 
terrengsnittet at skjæringen i bakkant er noe lavere enn fyllingen i forkant målt i centimeter. På den 
annen side må bestemmelsen etter vår vurdering tolkes i lys av det bakenforliggende formålet med 
regelen, som etter Fylkesmannens oppfatning er å gjøre minst mulig inngrep i opprinnelig terreng. 
Det er spesielle terrengforhold på den aktuelle tomten. Vi legger til grunn at plassering av hytta 
lavere i terrenget vil kreve sprenging av fjell/stein, og dermed vil terrenget bli tilpasset bebyggelsen i 
større utstrekning enn det som er nødvendig, jf. reguleringsbestemmelsene pkt. 4.6.2, jf. også pkt. 
5.1.1 første setning. 
 
Videre slutter vi oss til mengderegnskapet for terrengtilpasning som viser at det for skjæringen utgjør 
132 m3 masse og for fyllingen 103 m3. Kommunen har lagt avgjørende vekt på dette og dermed 
konkludert med at tiltaket er i tråd med reguleringsplanen. Fylkesmannen har ikke avgjørende 
merknader til dette. Vi viser til at hovedhensynet bak bestemmelsen om at bebyggelsen skal tilpasses 
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terrenget og ikke motsatt, blir ivaretatt. Vi legger også vekt på at det er kommunen som er 
reguleringsmyndighet og at reguleringsplaner vedtas av kommunestyret, jf. pbl. §§ 3-3 og 12-12. Det 
må derfor ses hen til kommunens tolkning av egen reguleringsplan og tillegge denne tolkningen vekt, 
under forutsetning av at den fremstår rimelig og fornuftig og har støtte i øvrige kilder. Vi tilføyer også 
at vi verken i planbeskrivelsen eller øvrige plandokumenter finner uttalelser som svekker den 
tolkningen kommunen har gjort.  
 
Fylkesmannen har etter dette kommet til at tiltaket er i samsvar med reguleringsplanen. 
 
Plan- og bygningsloven § 29-4 
«Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets høyde skal godkjennes av 
kommunen», jf. pbl. § 29-4 første ledd første setning. 
 
Bestemmelsen gir ikke hjemmel til å avgjøre om en søknad i det hele tatt skal innvilges, jf. Ot.prp. nr. 
45 (2007-2008) side 231. En byggesøknad kan følgelig ikke avslås med hjemmel i § 29-4, men 
kommunen kan kreve en annen plassering av bebyggelsen på tomta. 
 
Utgangspunktet etter plan- og bygningsloven er at en grunneier har rett til å bebygge egen tomt når 
byggingen ikke er i strid med bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven, herunder 
reguleringsplan. Dette er ofte omtalt som utbyggingsretten. Det er fremhevet i lovens forarbeider at 
der det ikke er tungtveiende hensyn som taler mot tiltakshavers ønskede plassering, så skal 
plasseringen godkjennes, jf. NOU 2005:12 pkt. 19,2 s. 338, som også kommunen har vist til. 
 
Forståelsen og praktiseringen av pbl. § 29-4 er nærmere utdypet i rundskriv H-8/15. Vi viser til 
kapittel 3.2.3: 

 
 
Innholdet i begrepet «betydelig ulempe» vil kunne variere, og må blant annet vurderes ut fra hva 
som er strøkets karakter. Reguleringsplanen legger opp til forholdsvis tett utbygging og ved kjøp av 
tomter vil det være påregnelig at omkringliggende arealer som er regulert til utbyggingsformål vil bli 
bebygget. Vi viser til kommunens begrunnelse om dette, og slutter oss til denne: 
 

 
 
Fylkesmannen forstår at klagerne opplever den reduserte utsikten som en ulempe. Avgjørende for 
vårt standpunkt er imidlertid at dette dreier seg om utbygging i et tett regulert hyttefelt, der 
utsiktstap er påregnelig. Det er gjennom forvaltningspraksis og rettspraksis lagt til grunn at det skal 
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mye til for at utsiktstap er så omfattende at det gir kommunen hjemmel til å kreve endret plassering, 
jf. pbl. § 29.4. I forbindelse med Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2012/215, ble det innhentet en 
generell uttalelse fra departementet vedrørende § 29-4 første ledd første setning. Fra uttalelsen viser 
vi til følgende avsnitt: 
 

 
 
Selv om plasseringen innebærer en ulempe for klagerne, utgjør ikke utsiktstapet fra noen av 
klagernes eiendommer en «kvalifisert ulempe», slik dette begrepet har blitt tolket i praksis. 
 
Vi viser for øvrig til pbl. § 21-6 om at bygningsmyndighetene som hovedregel ikke skal ta stilling til 
privatrettslige forhold. En godkjenning av byggverkets høyde, plassering eller avstand fra nabogrense 
etter pbl. § 29-4, vil derfor kunne være i strid med grannelova. 
 
Øvrige anførsler 
Fylkesmannen har vurdert klagernes øvrige anførsler. Vi viser til at reguleringsplanen ikke har 
bestemmelser om byggelinje, og at tiltaket er i tråd med fastsatte krav i reguleringsplanen, samt 
gjeldende avstandskrav til både eiendomsgrense og omkringliggende bebyggelse. Fylkesmannen har 
ikke funnet grunnlag for å ta klagen til følge. 
 
Forskjellsbehandling 
Klagerne har vist til at kommunen for andre hytter i nærheten, herunder klagernes, har krevd 
hyttene plassert ned i terrenget, og at dette også må være et krav for bebyggelsen i denne saken. 
 
Utgangspunktet i vår sak er den omsøkte hytta på gnr. 148/103. Under forutsetning at tiltaket er i 
samsvar med reguleringsplanen, skal kommunen gi tillatelse, jf. pbl. § 21-4. Kommunen har her ingen 
skjønnsmessig adgang til å avslå byggesøknaden. Dersom det skulle medføre riktighet at kommunen i 
andre byggesaker har krevd at bebyggelsen legges ned i terrenget, innebærer ikke det at tiltakshaver 
i herværende sak må underlegges samme krav, med mindre noe annet vil være i strid med 
reguleringsplanen. Vi viser til Høyesterettsdommen inntatt i Rt. 1983 s. 1290 (på side 1296): 
«Men det forhold at enkelte søkere – som det kan se ut til – på et kanskje sviktende grunnlag har fått 
en gunstigere behandling enn den som er blitt Bendiksen til del, er ikke tilstrekkelig til å fastslå at det i 
forhold til ham er skjedd en usaklig forskjellsbehandling.» 
 
Den forståelsen som Høyesterett har lagt til grunn, må etter Fylkesmannens vurdering også gjelde i 
det motsatte tilfelle – det vil si der enkelte søkere eventuelt har fått en strengere behandling enn det 
tiltakshaver har fått. Vi understreker imidlertid at vi verken har vurdert eller tatt stiling til de 
byggetillatelsene som klagerne i saken har fått for sine hytter. 
 
Garasje 
Kommunens tillatelse gjelder oppføring av fritidsbolig. Garasjen er ikke en del av tiltaket, selv om den 
er tegnet inn på situasjonskartet. Garasjen må, dersom den er søknadspliktig, godkjennes av 
kommunen når tiltakshaver eventuelt ønsker å sette opp denne. 
 
 
 

*** 
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Vedtak 
Fylkesmannen stadfester Gran kommunes vedtak av 23 mars 2018 om å tillate oppføring av 
fritidsbolig på gnr. 148 bnr. 103. Tiltaket er i tråd med reguleringsplanen. Ulempene for klagerne er 
ikke så betydelige at det gir grunn til å fravike tiltakshavers rett til å bygge på egen tomt. Klagen er 
ikke tatt til følge. 
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke klages videre i forvaltningen, jf. forvaltningsloven § 
28 tredje ledd. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bente Odlo e.f. Håvard Pharo Gravdal 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
 
Kopi til: 
Margrete Hafsås Rivin Nordbyveien 55 2013 Skjetten 
Øygunn Agnethe Jåsund Likollen 42 B 1481 Hagan 
Arne Damvin Kirkeveien 100 C 0361 Oslo 
Trine Damvin Kirkeveien 100 C 0361 Oslo 
Jon Sivert Vold Fridtjof Nansens Vei 30 B 1472 Fjellhamar 
Anders Rivin Nordbyveien 55 2013 Skjetten 
SIGVARTSEN DESIGN AS Østre Aker vei 17 0581 OSLO 
Ellen Petra Vold Fridtjof Nansens Vei 30 B 1472 Fjellhamar 
Bjørn Erik Marthinsen Bogerudveien 42 0692 Oslo 

 
 
 
 
 


