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75/24 - Klage vedrørende avslag på søknad om oppføring av uthus 
utenfor byggegrense 

 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Vedtak av 19.2.2019 endres slik at det gis dispensasjon for plassering av uthus utenfor 

byggegrense med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og reguleringsplanen § 4.1. 
 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om dispensasjon  
Vedtak om avslag 
Klage over vedtak om avslag 

Ja 
Ja 
Ja 

 

Oppsummering 
Kommunen mottok søknad om dispensasjon for et uthus plassert utenfor byggegrense på Nordre 
Gulsjøen januar 2019. Den 19.2.2019 ble det gitt avslag på søknaden.  
 
Vedtaket er påklaget av Gry Anita Winger og Jonny Andersen som er eiere av fritidseiendommen.  
 
Kommunen har tatt en ny vurdering av saken og kommet frem til å foreslå at det nå gis 
dispensasjon fra den regulerte byggegrense for oppført uthus.  
 
Bakgrunn for Rådmannens forslag er at uthuset står delvis innenfor den regulerte byggegrense og 
at intensjonen bak byggegrensene ble noe endret da eiendommene ble målt opp etter 
reguleringen var vedtatt.  
 
Eiendommens beskaffenhet tilsier at hensynet bak bestemmelse om byggegrense ikke blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon. Det er videre flere positive fordeler ved tiltaket 
enn negative.   

 
 
 
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 08.05.2019 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I forbindelse med behandling av ferdigattest for ny fritidsbolig på eiendom Gnr. 75 Bnr. 24 på Nordre 
Gulsjøen ble det avdekket at det var ført opp et uthus på eiendommen utenfor regulert byggegrense.  
 
Under har vi tatt inn kart som viser hvor eiendommen ligger ved Gulsjøen samt bodens plassering slik 
den vises på våre kartsider. 1 

 

 
 

                                                           
1
 I ettertid har klager lagt til grunn at det som vises på kommunens grunnkart er en brakke som sto på 

eiendommen under oppføring av fritidsboligen.  
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Kommunen fattet vedtak om avslag på søknaden den 19.2.2019. Vurderingen den gang var at det 
ikke forelå en overvekt av hensyn som tilsa at dispensasjon skulle gis.  
 
Kommunen mottok klage på avslaget den 6.3.2019. Klagen siteres under; 

 
Det ble gitt tillatelse til oppføring av ny fritidsbolig den 20.04.2016 på nordre Gulsjøen hytteområde. Ett nytt 
hyttefelt med lav standard uten strøm og vanntilkobling.  
Under bygging av hytta, ble en hvilebrakke/dukkestue plassert på tomten. Der ble det oppbevart 
verktøy,aggregat og diverse utstyr. Denne ble stående under hele byggeprosessen.  
Da hytta var ferdig, kontaktet vi kommunen flere ganger om hvordan vi skulle forholde oss i henhold til 
hvilebrakke som vi hadde plassert på tomta.  
Vi fikk beskjed om at siden den var under 30 m/2 behøvde vi ikke søke, men bare få den tegnet inn på 
reguleringskartet. Hytta var på 72,5m/2 og byggegrense var på 120m/2 -18m/2 til biloppstillingsplass , så vi var 
langt innenfor hva vi kunne ha.  
Ut i fra avslaget vi har fått føler vi oss uthengt, at vi har bygd ulovlig. Dette medfører ikke riktighet, da det i 
utgangspunktet var snakk om en hvilebrakke/ dukkestue som ble plassert der for oppbevaring av verktøy o.l . 
Den ble senere innbygd og kledd i lik panel og beiset i samme farge som hytta. Vi har vært åpne om dette hele 
tiden.  
Ut fra reguleringsplan for nordre Gulsjøen hytteområde heter det:  
§ 4.1 fritidsbebyggelse - frittliggende  
-Tomtegrenser følger reguleringskart og byggegrenser (sirkel) er angitt på plankart der det heter at < 
bebyggelsen skal i sin helhet ligge innenfor byggegrenser angitt på plankart>  
Teknisk etat påpeker at uthus i sin helhet ligger utenfor byggegrensen(sirkelen) Vi er nå klar over at deler av 
uthus ligger utenfor sirkelen, dog på vår egen eiendom. Referert til § 4.1;  
Mener vi at bebyggelsen i sin helhet ligger innenfor byggegrensen, med unntak av deler av uthus.  
Det er da ett tankekors at byggegrensen (sirkelen) for vår eiendom ligger utenfor oppmålt eiendom på ene 
siden.  
Hvor mener du uthuset skal flyttes? Håper på en positiv dialog. 

 
Kommunen hadde et møte med klager den 3.4.2019, hvor klager fikk forklart sin versjon av saken.  
 
Kommunen mottok den 16.4.2019 et nytt situasjonskart fra klager hvor korrekt plassering av uthuset 
var tegnet inn. Det blir i oversendelsen lagt til grunn at plassering av uthuset på kommunens kartside 
ikke stemmer med den faktiske situasjonen på eiendommen. Under er det tatt inn utsnitt av 
situasjonskartet som ble sendt inn fra klager. Det er den sorte firkanten som klager mener er 
representativ for uthusets plassering samt størrelse. Det hvite bygget skal være en anleggsbrakke 
som sto på eiendommen under oppbygging av fritidsboligen. 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 
 
 
Eksisterende planer 
Eiendommen omfattes av reguleringsplanen for Nordre Gulsjøen hytteområde, stadfestet/godkjent 
26.03.15, og regulert til fritidsbebyggelse. Tillatt grad av utnytting er 120m2, der 18m2 skal avsettes til 
parkeringsplass.  

 
Planen ble revidert 09.01.19, altså etter søknaden om dispensasjon ble innsendt. Endringene har ikke 
ført til endringer i forhold til dispensasjonsforholdet. Kommunen har derfor vurdert det til at 
søknaden om dispensasjon blir vurdert etter gjeldende plan på søknadstidspunktet. 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak om avslag av 19.2.2019, vår ref. 16/01237-18. 
 
Økonomi 
Ikke relevant her 
 
Bemanning 
Ikke relevant her 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Tiltaket er i strid med reguleringsplanen § 4.1 og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse 
(her; etterhåndsgodkjenning).  
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen vi 
gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal også være klart 
større enn ulempene. 
 
Rådmannen har kommet til en endret innstilling etter at det kom inn klage i saken. Klager har etter 
Rådmannens syn greid å sannsynliggjøre at en dispensasjon her ikke vil tilsidesette de hensyn som er 
satt i forhold regler om til byggegrense i planen. Rådmannen anser også at det er flere fordeler enn 
ulemper ved tiltaket.  
 
Vedrørende reguleringsplanen og mulig presedens for flere eiendommer 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen ble det satt byggegrenser på hver eiendom. 
Eiendomsgrensene ble målt opp i etterkant av reguleringsplanen, og da ble byggegrensene på noen 
eiendommer liggende slik at de ikke fremsto som en naturlig sirkel rundt eventuell ny bebyggelse pr 
eiendom slik de var tenkt i utgangspunktet. Dette er spesielt tydelig på klagers eiendom og dennes 
naboeiendom Gbnr. 75/27. Se eksempel fra reguleringsplanen under: 
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Rådmannen mener det er viktig å forholde seg til byggegrenser, også her på Gulsjøen. Klagers 
eiendom har imidlertid fått en kunstig byggegrense, ved at deler av byggegrensen er utenfor 
eiendommen, og dermed gitt klager et vanskelig utgangspunkt for å få til blant annet et uthus på sin 
eiendom innenfor byggegrensen i tillegg til sin fritidsbolig. Dette er etter Rådmannens syn en svakhet 
i planen.  
 
Rådmannen mener en dispensasjon må løses individuelt, ut i fra forholdene på stedet, og er av den 
oppfatning at foreliggende sak ikke nødvendigvis gir grunnlag for å hevde presedens i etterfølgende 
saker.  
 
Dispensasjonsvurdering 

1. Når kan vi gi dispensasjon? 
 
Pbl. § 19-2 andre ledd – dispensasjonsbestemmelsen sier at: 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

 
Hvis de hensynene som planen skal ivareta blir satt til side i for stor grad, kan det ikke gis 
dispensasjon.  
 
Når vi vurderer dette, må kommunen ta utgangspunkt i den konkrete planen: Hva skal planen og 
bestemmelsene ivareta? Hvilke konkrete hensyn ligger bak planen eller reguleringsformålet det nå 
søkes dispensasjon fra?  
 
Hvis kommunen vurderer at hensikten med bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon, kan det ikke gis dispensasjon. Da er det ikke nødvendig å vurdere om fordelene er klart 
større enn ulempene. 
 

2. Kommunens vurdering 

 
2.1. Dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan for Gulsjøen 
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Tiltakshavers begrunnelse 
Tiltakshaver hevder å ha vært i kontakt med kommunen flere ganger om en hvilebrakke som sto 
plassert på eiendommen i forbindelse med byggingen av fritidsboligen. De hevder å ha blitt opplyst 
om at denne ikke var søknadspliktig og at de kun skulle sende inn et oppdatert situasjonskart slik at 
brakka ble ført inn i matrikkelen. Når de da i ettertid oppførte et uthus på omtrent samme plassering 
som hvilebrakka, trodde de at alt var i orden og at de av den grunn ikke måtte sende søknad til 
kommunen.  
 
Kommunens vurdering 
 

 Vurdering om hensynet bak bestemmelsene om byggegrense i reguleringsplanen blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen. 
 
Bestemmelser om utnyttingsgrad skal blant annet ivareta hensynet til estetikk og ensartet 
bebyggelse innenfor samme område, lys og luft mellom bebyggelsen. Det er regulert et 
område for fritidseiendommer ved Gulsjøen, og da er det viktig at bebyggelsen ikke legger 
for mye beslag på arealer på bekostning av friluftsinteressene og LNF-området rundt.  
 
Klagers fritidsbolig er nøktern i størrelse, og det er ingen overskridelse av tillatt utnyttelse på 
eiendommen med uthuset.  
 
Klager har forsøkt å forholde seg til reglene i reguleringsplanen, og føler saken som en 
belastning. Det er etter at reglene om forenklinger i plan- og bygningsloven trådte ikraft i 
2015, lagt et større ansvar over på de private for at det som bygges er innenfor rammen av 
loven.  
 
Tiltaket ligger delvis innenfor byggegrense, men dermed også utenfor. Eiendommen ligger 
på den bakerste rekken av fritidsboligeiendommer på feltet, og uthuset vil ikke skjerme lys 
eller utsyn mot Gulsjøen for noen av naboene.  
Rådmannen mener derfor at å innvilge dispensasjon ikke vil medføre at hensynene bak 
bestemmelsen i reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt. 

 

 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Fordelen for klager er at han får utnyttet eiendommen sin bedre, og unngår belasting ved å 
måtte rive et tiltak som han i utgangspunktet trodde var lovlig oppført. Klager har vært nøye 
med å forholde seg til reguleringsplanen i forhold til tillatt utnyttelse på eiendommen, og 
ønsker bare at alt skal være i tråd med plan- og bygningsloven på eiendommen. Siden 
fritidsboligen har begrenset med arealer, er det dessuten en fordel å ha et uthus for lagring 
av diverse utstyr.  
Plasseringen anses å ikke være til hinder for lys og utsyn mot Gulsjøen for omkringliggende 
eiendommer, og det er ingen som har motsatt seg tiltaket ved nabovarslingen.   

 
Kommunen anser at vilkår etter pbl § 19-2 om dispensasjon slikt sett kan innvilges.  
 
Alternativt vedtak: 

1. Vedtaket av 19.2.2019 opprettholdes og uthuset må fjernes slik at det ikke lenger ligger 
utenfor den regulerte byggegrensen. Det vises i denne forbindelse til begrunnelse i vedtaket 
av 19.2.2019 i sin helhet.  

2. Klagesaken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover vanlig nabovarsling. 
 

 
Dato: 24. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


