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KLAGE SAK  298/1/50  ll AVSLAG  OM  DISPENSASION  ll GNR 298 BNR  1

FESTENR  50, GRAN  KOMMUNE

1 INNLEDNING

Kvale Advokatfirma representerer Asgeir Wien, som er eier av en hytte på Sagvolden i Gran

kommune (gnr 298 bnr  1  festenr 50). Wien har søkt om dispensasjon fra bestemmelser om

takvinkler fastsatt i medhold av reguleringsplan for området. Gran kommune avslo

dispensasjonen i vedtak av 24. mai 2019.

Bilag 1: Vedtak fra Gran kommune av 24. mai  2019

Vedtaket lyder slik:

”Med hjemmel iplan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Gran kommune søknad om

dispensasjon fra bestemmelser om takvikel i reguleringsplan for Sagvolden, sist godkjent

20.09.20] 7.  Detforeligger ikke en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjonen kan gis. "

Vedtaket påklages.

Vi mener at Gran kommunes vurdering av dispensasjonsvilkårene er mangelfull, og at

kommunen derfor har nådd feil konklusjon og avsagt et uriktig vedtak.

Vi vedlegger ikke bilag til denne klagen som allerede ligger i søknaden, og forutsetter at

klagebehandlingen suppleres av de dokumentene som allerede ligger hos kommunen.

2 HIEMMEL  FOR  REGULERINGSPLAN OG DISPENSASION

2.1 Reguleringsplan for Sagvolden

Reguleringsplan for Sagvolden ble vedtatt i kommunestyret den 30. oktober  2003  i sak  0083/03.
Formålet med planen er angitt i reguleringsplanen  §  2 som følgende:

- Bevare den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen både isin helhet og som

enkeltelementer
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Tilpasse nyfritidsbebyggelse i området ved skånsom utnyttelse innenfor de
rammer som stedets særpreg og tradisjon setter.

Reguleringsplanen inneholder deretter bestemmelser som gjelder generelt for både
eksisterende bebyggelse. Under krav til utforming og byggeskikk for nybygg i § 4 stilles  krav  til
at fritidsboligene har saltak med takvinkel mellom 25 og 35 grader. Dette er tilpasset
eksisterende bebyggelse som har disse takvinklene, slik at det kulturhistoriske inntrykket
beholdes.

Fritidsboligen til Wien ligger i område SB 1, som har særskilte bestemmelser i reguleringsplanen
§ 5. Her fremgår det at hver bruksenhets areal tillates Økt med inntil 40 %. Det fremgår videre at
eksisterende takvinkel ikke må endres. Det er i tillegg en rekke andre krav til eventuell
tilleggsbebyggelse som foretas på eksisterende fritidshus. Kravene fremmer åpenbart det
bakenforliggende formålet om å bevare den kulturhistorisk verdifulle inntrykket på
bebyggelsen.

2.2 Dispensasjonen

Taket på Wiens fritidsbebyggelse er ca 26 grader. Wien ønsker å endre takvinkelen noe, og søkte
derfor om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om at takvinklene ikke kan endres i
område SB 1.

Wien søkte takvinkelen endret til 35 grader. Endringen betyr at takvinkelen vil forbli innenfor
reguleringsplanens generelle krav for Sagvolden (fra 25 til 35 grader).

Byggprosjektet vil for Øvrig følge de øvrige kravene i reguleringsplanen § 5. Det betyr at Wien vil
sikre at bygget beholder saltak og at det ikke settes inn takvinduer eller karnapp. Wien vil også
beholde stående trepanel og opprinnelige vindustyper, og fargen på fritidsboligen vil bli beholdt.
De øvrige kravene i reguleringsplanen skal også følges, fordi Wien Ønsker å beholde det
kulturhistoriske inntrykket på fritidsboligen og området.

3 DISPENSASIONSVURDERINGEN

3.1 Generelt  om  kommunens vurderingstema og vedtaket

Krav til dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2.  I  sin saksbehandling må
kommunen foreta to vurderinger. For det første må det vurderes om en dispensasjon medfører
at hensynene bak reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt. For det andre må kommunen
foreta en samlet vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Kommunen skal fremdeles utøve et skjønn for å vurdere om dispensasjonen skal gis uavhengig
av om vilkårene er oppfylt. Dette skjønnet er begrenset av blant annet
myndighetsmisbrukslæren, herunder krav til likebehandling.

Kommunens vedtak er begrunnet med at det ikke foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at
dispensasjonen kan gis, jfr. siste setning i sitatet under punkt 1 ovenfor.

Vi mener det beror på en altfor smal vurdering, og kommunens vedtak og saksbehandling ikke
gir inntrykk av at denne vurderingen har vært tilstrekkelig god. Det har gitt feil resultat.

I  punkt 3.2 og 3.3 nedenfor vil vi redegjøre for hvorfor vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2
er  oppfylt, mens vi i punkt 3.4  vil  redegjøre for at kommunen av hensyn til
myndighetsmisbrukslæren måtte utøve sitt skjønn ved å akseptere dispensasjonen.
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3.2 Vurdering av om hensyn bak reguleringsbestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt

Kommunens avslag problematiserer ikke hvorvidt dette vilkåret ikke er oppfylt. Vi antar at

kommunene er enig i at hensynene bak reguleringsbestemmelsen ikke tilsidesettes, men vi vil

likevel redegjøre kort for dette.

Hensynene bak reguleringsbestemmelsene er oppgitt i dette brevets punkt  2.1, og knytter seg til

det bebyggelsens kulturhistoriske betydning.

Wiens tiltak vil sikre at fritidsboligen bevarer det kulturhistoriske inntrykket som allerede er på

Sagvolden. Tiltaket vil for det første følge alle reguleringsplanens øvrige vilkår til bebyggelsen,

slik at inntrykket fra Wiens hytte vil i all hovedsak bli slik den er i dag. Vi mener dessuten at

selve tiltaket også bidrar til å bevare inntrykket fordi takvinkelen opprettholdes innenfor det

rommet som reguleringsplanen generelt tillater (25-35 grader). Avviket vil derfor være innenfor

takvinklene som allerede er på Sagvoldens bebyggelse. Det fremgår tydelig dersom man

gjennomgår takvinklene på fritidsboligene på Sagvolden generelt og område SB 1 spesielt. Vi

fremlegger bilder over en rekke ulike takvinkler på eksisterende bebyggelse i området.

Bilag 2: Bilder av ulike takvinkler fra området

Vi mener at Wiens dispensasjon bidrar til å bevare den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen,

og at hensynene til reguleringsplanen derfor ikke tilsidesettes. Det er dermed ikke grunnlag for å

hevde at hensynene tilsidesettes vesentlig.

3.3 Forholdsmessighetsvurdering: tiltakets verdi for Wien  ll ulempene ved en

dispensasjon

3.3.1 Dispensasjonens fordeler for Wien

Fritidsboligene er små enheter. Det bidrar til det kulturhistoriske inntrykket og den sjarmen

som området og fritidsboligene bærer preg av og som Wien er glad i.

Fritidsboligene går likefult over to etasjer, slik det er på Wiens hytte. Dette skaper muligheter for

god plassutnyttelse til tross for at fritidsboligen holder relativt få kvadratmeter. Dagens løsning

med en takvinkel på kun 26 grader gir imidlertid Wien betydelige begrensninger i utnyttelsen av

fritidsboligens andre etasje, og dermed fritidsboligens utnyttelse som et sted for hele familien.

Wien vil få en vesentlig forbedret utnyttelse av fritidsboligen dersom taket legges med  35
grader, fordi dette skaper helt andre muligheter for bruk av andre etasje. Wien ønsker at

fritidsboligen skal kunne brukes av hele familien samtidig og at det kan benyttes til høytider og

ferier både på sommer og vinterstid. Dette er i realiteten bare mulig dersom takets vinkel gjøres

om til 35 grader.

Fordelen for Wien og hans familie ved en slik dispensasjon vil være betydelig.

3.3.2  Dispensasjonens ulemper

Wien har imidlertid respekt for at man må se på ulempene ved å gi en dispensasjon. Kommunen

har foretatt denne behandlingene i forbindelse med avslag på tidligere søknad, og har kun

trukket frem hensynet til presedensvirkninger i sin vurdering.

Vi mener det ikke er tilfredsstillende, og at hensynet langt på vei ikke er relevant. I en

dispensasjonssøknad vil det naturligvis alltid være et avvik fra en reguleringsbestemmelse eller

annen lovbestemmelse, slik at dette avviket kan ikke alene være grunn til å nekte dispensasjon.

Det ville i praksis gi kommunen et fast grunnlag for å avvise dispensasjon, og det er klart at plan-

og bygningslovens  §  19-2 ikke kan anvendes på denne måten.
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Presedensvirkninger kan heller ikke være en avgjørende ulempe. Kommunen må uansett

behandle hver dispensasjonssøknad basert på de konkrete momentene som fremlegges for

denne søknaden.

Kommunen har for øvrig ikke trukket frem ulemper av bygningsmessig eller estetisk art,

ulemper av kulturhistorisk betydning eller andre forhold. Vi kan ikke se at det foreligger slike

ulemper.

3.3.3 Konklusjon forholdsmessighetsvurdering

Vi mener klart at fordelen for Wien overstiger den inntil videre ikke identifiserte ulempen ved et

dispensasjonsvedtak.

Kommunens motsatte konklusjon beror på en mangelfull vurdering og vi mener denne

konklusjonen må omgjøres i klagebehandlingen.

3.4 Krav til likebehandling

Kommunens frie skjønn til å tildele dispensasjoner er begrenset av myndighetsmisbrukslæren,

som blant annet betyr at forvaltningen er underlagt krav til likebehandling.

Vi er kjent med at kommunen har behandlet dispensasjonssøknader tilsvarende Wiens søknad

tidligere. Det gjelder (1) gnr 298 bnr 1 fnr  81  [2] gnr 298 bnr 1 fnr  83  gnr, (3) hytte nr.  20391
gnr 298 bnr 1 fnr  85  (4) gnr 298 bnr  1  fnr 64 og gnr 298 bnr  1  fnr 56, og kommunen har i disse

tilfelle akseptert fravik fra klar reguleringsbestemmelse.

Det er ikke grunn til at momentene bak saksbehandlingen skal ha vært særlig ulik. Vi antar at de

positive sidene ved denne behandlingen har vært sammenlignbare med Wiens søknad. Når det

gjelder ulempene, antar vi at frykt for presedensvirkninger må ha vært like relevant ved de

Øvrige saksbehandlingene. Etter vår forståelse har dispensasjonene imidlertid ikke medført et
etterfølgende trykk med søknader om endring av takvinkel. Kommunens begrunnelse er derfor

basert på en bekymring som strider med kommunen erfaringsgrunnlag for Sagvolden.

Vi mener at kommunen må forholde seg til de tidligere vurderingene, og at konklusjonene bør

være fattet etter en lik behandling. Dette tilsier at Wiens dispensasjonssøknad bør innvilges.

4 KONKLUSION

Vi mener at kravene for dispensasjon i plan- og bygningsloven §  19-2  er oppfylt, og at klagen

derfor skal gis medhold.
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