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298/1/50 - Klage over avslag etter søknad om fasadeendring og 
tilbygg til fritidsbolig - Sagvolden 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtak av 24.5.2019 opprettholdes. Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke dispensasjon fra 

reguleringsplan for Sagvolden § 5 jf. pbl § 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan.  
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Dokumentoversikt 
Deler av byggesøknaden, tegn eksisterende og nytt, dispensasjon tak 
Vedtak av 24.5.2019 
Klage 
 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Tiltakshaver ønsker å bygge om fritidsboligen sin på Sagvolden med et tilbygg.  
For å gjøre de byggetiltakene som tiltakshaver ønsker, er han avhengig av å få 2 
dispensasjoner: 
 
1. Dispensasjon fra byggeforbudssone mot vann1. 
2. Dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende takvinkel2.  

 
Kommunen behandlet byggesaken inklusiv de to dispensasjonene i vedtak den 24.5.2019. 
Det ble i vedtaket innvilget dispensasjon fra byggeforbudssonen, noe som innebærer at 
kommunen er positive til at det kan iverksettes byggetiltak på eiendommen, men ikke at 
takvinkel endres i strid med reguleringsbestemmelsene.  
 
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver, representert av Kvale advokatfirma DA v/ advokat 
Fredrik Frøshaug. Hovedanførslene i klagen er at kommunens vurdering av 
dispensasjonsvilkårene er mangelfull slik at vedtaket er fattet på uriktig grunnlag.  

 

                                                           
1
 Pbl § 1-8 

2
 Reguleringsplan § 5 jf. pbl § 12-4 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
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Saksutredning 

 

Bakgrunn for saken 
Asgeir Wien, med ansvarlig søker siv.ark. Kat & Vic Design AS søkte den 19.3.2019 om endring av en 
fritidsbolig på Sagvolden på eiendom Gbnr. 298/1/50.  
Under er det lagt inn oversiktskart som viser eiendommens plassering på Sagvolden, mot Steinsjøen. 
 

 
 

Endringen på fritidsboligen innebar et tilbygg på 16m2 med heving av takvinkel. Som en følge av de 
omsøkte arbeidene ble det søkt om dispensasjon fra to forhold: 

1. Dispensasjon fra byggeforbudssone mot vassdrag, pbl § 1-8. 
2. Dispensasjon fra reguleringsplan for Sagvolden § 5 vedrørende endring av takvinkel på 

fritidsbolig.  
Under er eiendommens plassering vist i plankartet for området. Eiendommen ligger i felt SB1.  

 
Følgende begrunnelse lå til grunn fra ansvarlig søker for dispensasjonssøknad vedrørende takvinkel: 
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Gran kommune fattet vedtak i saken den 24.5.2019. Det ble gitt dispensasjon fra byggeforbudssone 
mot vassdrag, men ikke for å endre takvinkel på fritidsboligen.  

 
Vedtaket er påklaget av tiltakshaver, representert av dennes advokat Fredrik Frøshaug – Kvale 
advokatfirma DA. Det vises til klageskriv i sin helhet datert 14.6.2019.  

  

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 
 
Eksisterende planer 
Eiendommen omfattes av reguleringsplanen for Sagvolden, sist stadfestet/godkjent 20.09.2017, og 
regulert til «spesialområde bevaring av eksisterende fritidsbebyggelse, SB 1». Tiltaket er ikke i 
samsvar med regulert formål og reguleringsbestemmelser når det gjelder endring av takvinkel.  
 
Reguleringsbestemmelsene § 5 andre kulepunkt sier følgende: «Bygningene skal ha saltak. 
Eksisterende takvinkel må ikke endres, taket må ikke heves, nye takoppbygg, takvinduer og karnapp 
tillates ikke.» 
 
Bakgrunn for reguleringsplanen: 
Reguleringsplan for Sagvolden ble første gang vedtatt i 1995. Planen har vært igjennom 4 endringer, i 
årene 1996, 1997, 2003 og 2017:  
 
Endring § 5.4, 1996:  
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Hyttene skal fortrinnsvis ha utvendig stående kledning med rød eller mørk brun farge. 
Teknisk sjef kan også gi tillatelse til å bruke laft eller liggende kledning under forutsetning 

av at hyttene holdes i en enkel stil som ikke avviker vesentlig fra de gamle hyttene i 
området.  

Endring § 5.4, 1997:  

Hyttene skal ha utvendig stående panel med rød eller mørk brun farge. Villmarkspanel 
eller annen ukantet panel, laft og kombinasjoner av liggende og stående panel godkjennes 

ikke. 

Endring § 4 2003:  

En trippel fritidsbolig består av tre bruksenheter. Det tillates ikke å bygge platting, terrasse 
eller tilsvarende. § 5 Innenfor område SB1 tillates ikke ny bebyggelse. Uthus og båthus kan 
vedlikeholdes på vanlig måte, men tillates ikke utvidet, endret eller bygget opp igjen hvis 

de er blitt ødelagt eller revet. Jf. Pbl §§ 87 og 89. 

Endring §4 2017: 

Taktekkingsmateriale skal fortrinnsvis speile taktekkingsmaterialer i områdene SB1 og 
SB2. Annen materialbruk kan tillates etter vurdering av bygningsmyndigheten. Det skal 

innhentes uttalelse fra kulturminnemyndigheten vedrørende dette. Uttalelsen skal 
tillegges vekt. 

I område H1 og H2 tillates enkel laft (sinklaft). Utforming vurderes av 
bygningsmyndighetene. Det skal innhentes uttalelse fra kulturminnemyndigheten 

vedrørende dette. Uttalelsen skal tillegges vekt. 

 
Gjeldende vedtak 
Vedtak av 24.5.2019 er gjeldende frem til det skulle bli omgjort.  
 
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 
1. Rådmannens vurdering 

 
Rådmannen har gått igjennom sakens dokumentasjon på ny etter at kommunen mottok 
klage den 20.6.2019, men har ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket.  
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Klager, ved dennes prosessfullmektig adv. Fredrik Frøshaug har ikke kommet med nye eller 
avgjørende momenter i sitt klageskriv som gjør at Rådmannen mener det er grunnlag for å 
omgjøre vedtaket.  
 
Vedtaket fra 24.5.2019 har etter Rådmannens syn blitt behandlet med god og tilstrekkelig 
dokumentasjon, og er begrunnet i medhold av de krav plan- og bygningsloven setter.  

 
1.1. Regulering for klagers eiendom  

 
Eiendom Gbnr. 298/1/50 ligger i planområde Sagvolden planID E-95. 
Reguleringsbestemmelsene som gjelder fritidsboligeiendommen som denne saken gjelder, 
sier følgende i § 5 andre kulepunkt; 

Bygningene skal ha saltak. Eksisterende takvinkel må ikke endres, taket må ikke heves, nye 
takoppbygg, takvinduer og karnapp tillates ikke.  

 I planbeskrivelse fremgår følgende bakgrunn for reguleringsarbeidet: 

Pkt. 1.1 Bakgrunn 

Reguleringsplan for Sagvolden ble vedtatt i 1995. Intensjonen med planen var å ta vare på 
det spesielle bygningsmiljøet. Det var enighet om at det skulle være strenge regler i de 

områdene som ble åpnet for ny hyttebygging, for å ivareta byggeskikk og skala på 
bebyggelsen.  

(…) 

Pkt. 2.3.1 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Sagvolden er et ettertraktet og kjent hytteområde som har eksistert i generasjoner. 
Opprinnelig var nesten alle de gamle hyttene eid av Gran Almenning, men i de senere år 

har hyttene fått festenr. Og blitt solgt til privatpersoner. Reguleringsplan for Sagvolden ble 
vedtatt i 1995 og ga rom for utbygging av nye hytter i område kalt H1 og H2 i gjeldende 

plan, til sammen 26 hytter.  

Bakgrunnen for det opprinnelige reguleringsplanarbeidet var et klart ønske fra grunneier 
Gran Almenning og Gran kommune om å ta vare på det spesielle bygningsmiljøet på 

Sagvolden. Det var enighet om at de samme strenge reglene for hyttestørrelse og 
byggeskikk skulle gjelde for de nye som for de game hyttene, slik at det ble et mest mulig 

enhetlig preg over hele området.   

Klagers hytte ligger i felt SB1, som er regulert til spesialområde bevaring av eksisterende 
fritidsbebyggelse. Planbeskrivelsen sier følgende om dette området; 

Pkt. 3.3.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Sagvolden er et unikt hytteområde hvor det har vært særdeles viktig å videreføre den 
enkle utformingen fra gammel til ny bebyggelse. Bebyggelsen i SB1 og SB2 er regulert til 

bevaring og område har høy regional verneverdi.  

Området er godt ivaretatt og gjeldende reguleringsplan legger strenge restriksjoner for 
nybygging i områdene H1 og H2 og for restaurering i bevaringsområdene SB1 og SB2. (…)  

Rådmannen legger til grunn det som står i planbeskrivelsen i forbindelse med behandling av 
denne saken. Hovedhensyn ved utarbeidelse av planen, har siden dennes opprinnelse vært å 
åpne opp for ny hyttebygging og samtidig ivareta det spesielle bygningsmiljøet som har 
eksistert i generasjoner på Sagvolden. Planen er derfor delt inn i områder for bevaring av 
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eksisterende fritidsbebyggelse – SB1 og SB2, område for fritidsbebyggelse – H1 og H2. I 
områdene avsatt til bevaring, skal det være strenge restriksjoner for endringer. 
 
1.2.  Om adgang til å innvilge 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.  
 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sin dispensasjonsveileder (denne gjelder også for 
Oppland) sagt følgende:  
 
Dispensasjon etter pbl. bestemmelser innebærer at det i et enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i 
loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. En dispensasjon fra plan endrer ikke planen, den 
innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder.  
Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov eller gjeldende 
planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet.  
En praksis der det stadig gis enkeltdispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som overordnet 
styringsverktøy, og gir dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere. I motsetning til 
dispensasjon er reguleringsplan et resultat av en prosess som sikrer informasjon og medvirkning.  

 
Hvis det foreligger vesentlig tilsidesettelse av de hensyns som f.eks. reguleringsplanen skal 
ivareta kan det ikke gis dispensasjon.  
Ved denne vurderingen må kommunen ta utgangspunkt i den konkrete planen: Hva har 
begrunnet den bestemmelsen man ønsker å fravike eller hvilke hensyn skal den ivareta? 
Hvilke konkrete hensyn ligger bak planen eller reguleringsformålet det nå søkes dispensasjon 
fra?  

 
Hvis kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon, kan det ikke gis dispensasjon og det er ikke nødvendig å vurdere om fordelene 
er klart større enn ulempene. 

 
1.3. Klagers anførsler 

 
Klager, representert ved adv. Fredrik Frøshaug, legger følgende hovedanførsel til grunn: 

Vi mener Gran kommunes vurdering av dispensasjonsvilkårene er mangelfull, og at 
kommunen derfor har nådd feil konklusjon og avsagt et uriktig vedtak.  

Det siteres videre fra enkeltpåstander i klageskrivet. Klageskrivet kan leses i sin helhet som 
vedlegg til saksfremlegget. 

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

 (…)  

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. 
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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. 

(…) 

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. 

 (…) 

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. 

 (…) 

Vi er kjent med at kommunen har behandlet dispensasjonssøknader tilsvarende Wiens 
søknad tidligere. (…), 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.  

 
1.4.  Kommunens vurdering av klagers anførsler 
 
Rådmannen anser saken som tilstrekkelig opplyst, jf. fvl § 17. Det vises videre til at 
kommunens vedtak redegjør for hjemmelsgrunnlag, de relevante forbudsbestemmelsene i 
reguleringsplanen i forhold til takvinkel og interessene som ligger bak når man skal foreta en 
dispensasjonsvurdering etter gjeldende reguleringsplan. Slikt sett anses også fvl § 24 om at 
enkeltvedtak skal begrunnes som oppfylt i vedtaket som nå er gjenstand for klagebehandling.  
 
Det fremgår av pbl § 12-4 at reguleringsplan er juridisk bindende for nye eller utvidelse av 
eksisterende tiltak. Tiltak i strid med plan eller bestemmelser i plan- og bygningsloven, kan 
bare tillates dersom det blir gitt dispensasjon fra bestemmelsen tiltaket strider mot, jf. plan- 
og bygningsloven kapittel 19. I området hvor klager ønsker å gjøre tiltak på sin fritidsbolig, er 
det reguleringsplan for Sagvolden som gjelder.  

 
Rådmannen viser til hva som er lagt til grunn innledningsvis under pkt. 1, at det i forbindelse 
med klagen ikke er kommet nye eller avgjørende momenter som gjør at Rådmannen mener 
det er grunnlag for å omgjøre vedtaket.  
 
Advokat Frøshaug, likt som ansvarlig søker, bruker til dels mye plass i sin henvendelse til 
kommunen ved å vise til hvilke takvinkler som de ulike fritidsboligene rundt tiltakshavers 
fritidsbolig har. Dette for å sannsynliggjøre at den takvinkel som tiltakshaver nå ønsker, 
forblir innenfor de krav som er satt for Sagvolden for øvrig. Advokat Frøshaug viser i denne 
sammenheng til den generelle bestemmelsen i reguleringsplanen § 4 vedrørende dette 
«Fritidsboligene skal ha saltak med takvinkel mellom 25 og 35 grader.»  
Rådmannen må i denne forbindelse avvise sammenlikning mot planens generelle 
bestemmelse § 4, da tiltakshavers fritidsbolig faktisk befinner seg i område kalt SB1 i planen, 
som er et spesialområde for bevaring og derav omfattet av bestemmelse § 5. Det er langt 
strengere restriksjoner for hvilke endringer man kan gjøre i spesialområde for bevaring (SB1) 
enn i områdene i planen hvor det tillates nyetablering av fritidsboliger (H1 og H2).  
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Reguleringsplanen § 5 sier ingenting om hva slags takvinkel som skal være i området, men er 
en såkalt skal-bestemmelse som legger til grunn at eksisterende takvinkler skal forbli slik de 
er. I dette menes også helt uavhengig av hvilken takvinkel de har i det reguleringsplanen ble 
vedtatt.  
 
Pbl § 19-2 (1) gir kommunen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av pbl. Vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 er rettslige vurderingstema, 
ikke et kommunalt skjønn. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen 
det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir «vesentlig tilsidesatt». 
I tillegg må «fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering», jf. § 19-2 (2).  
Begge vilkår må være oppfylt. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi 
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra fortsatt gjør seg 
gjeldende med styrke. Dette er også årsak til hvorfor det i vedtaket ikke er vurdert fordeler 
eller ulemper ved å skulle gi en dispensasjon for tiltaket til Wien. Dette gir derfor ikke 
grunnlag for å hevde at vedtaket fra 24.5.2019 inneholder mangler slik at det må omgjøres.  
 
Det er etter Rådmannens syn ikke rettslig grunnlag for å gi dispensasjon etter pbl § 19-2, 
ettersom det er blitt konkludert med at hensynene bak reguleringsplanen vil bli vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon. En dispensasjon vil i tillegg undergrave reguleringsplanen 
som styringsdokument.  
 
Vedtaket fra 24.5.2019 har etter Rådmannens syn derfor blitt behandlet med god og 
tilstrekkelig dokumentasjon, og er begrunnet i medhold av de krav plan- og bygningsloven 
setter. Det vil i fortsettelsen kort kommenteres noen av de påstandene som kommer frem 
fra klageskrivet fra advokat Frøshaug sin hånd.  
 
- Påstand om at kommunens vurdering av dispensasjonsvilkårene er mangelfull: 
 
Påstanden begrunnes blant annet med at kommunen ikke har vurdert saken tilstrekkelig i 
medhold av pbl § 19-2 som er «dispensasjonshjemmelen». Det vises fra kommunens hold til 
vurdering over innledningsvis under pkt 1.4;   

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir «vesentlig tilsidesatt». I tillegg må «fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», jf. § 19-2 

(2).  

Begge vilkår må være oppfylt. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å 
gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke. 

Utgangspunkt for kommunens vurdering er at en dispensasjon vil vesentlig tilsidesette 
hensynet bak bestemmelse om takvinkel i reguleringsplanen. Begrunnelse for dette er blant 
annet at en dispensasjon vil kunne skape en uheldig presedens for senere saker i samme 
område.   
 
Reguleringsplanen har vært igjennom flere endringer siden den opprinnelig ble vedtatt. 
Endringene har i hovedsak omhandlet type kledning vegger og tak. Endring i forhold til 
takvinkel har ikke vært fremmet som en ønsket endring i området.  
 
Bestemmelsen i §5 bidrar til å bevare den autentiske bebyggelsen, som også var der før 
reguleringsplanen ble vedtatt. Dette medfører at det er noe uensartet bebyggelse, herunder 
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også takretninger og vinkler i planområdet. Det er dette planen ønsker å bevare ved at 
takvinkler ikke skal endres «Eksisterende takvinkel må ikke endres».  
Bestemmelsen åpner etter rådmannens syn ikke opp for bruk av skjønn, den er ikke en kan-
bestemmelse ved at den eksplisitt sier at takvinkel må ikke endres.3 
 
Planen har gjennom omfattende behandlingen da den ble opprinnelig vedtatt, og gjennom 4 
endringer den senere tid. Området rundt Sagvolden er særegent fra et kulturhistorisk 
ståsted. Det er ønskelig at det er strenge restriksjoner for hva som kan bygges i planområdet, 
dette fremgår tydelig også i planbeskrivelse til reguleringsplanen. Slikt sett anser Rådmannen 
at det var korrekt den vurderingen som ble foretatt i vedtaket den 24.5.2019. En 
dispensasjon fra takvinkel etter reguleringsbestemmelse § 5 vil vesentlig tilsidesette 
hensynet bak bestemmelsen.  
 
Det er tidligere nevnt at begge vilkår i pbl § 19-2 må være oppfylt for at det kan gis 
dispensasjon. I denne saken er det første vilkåret ikke oppfylt, og det vil derfor ikke være 
anledning til å gi dispensasjon. Rådmannen nøyer seg derfor kun å legge til en kort vurdering 
av fordeler og ulemper ved en dispensasjon: 
Den klare hovedregelen er at planer skal følges inntil de oppheves eller endres. Hensynet til 
demokrati, offentlighet og helhetlig arealbruk gjør det viktig at planendring skjer i samsvar 
med reglene om arealplanlegging og ikke ved en rekke enkeltdispensasjoner. For området 
Sagvolden har man valgt å endre planen der man har sett at det har vært aktuelt å gi 
dispensasjon. Derfor er også planen endret hele 4 ganger siden den først ble vedtatt i 1994.  
 
Fra tiltakshavers hold, legges det til grunn at en dispensasjon vil gjøre fritidsboligen mer 
egnet til bruk for hele familien dersom han gis anledning til å endre takvinkel på sin 
fritidsbolig.  
 
Det negative ved å skulle gi dispensasjon er etter Rådmannens syn, at man ved dette vil åpne 
opp for en mindre restriktiv holdning for endring i et område avsatt til bevaring. Det er av 
stor kulturhistorisk verdi å ha bygningsmiljø slik som man finner på Sagvolden. Bygningene i 
SB1 og SB2, som er avsatt til bevaring, er for det meste autentisk slik de var da de ble 
oppført. Ved å åpne opp for endring av disse bygningene, vil miljøet etter Rådmannens syn 
gå tapt. Det vil ikke lenger være et miljø som forteller våre etterkommere historien om 
området og bruken av Sagvolden. Ved å endre på bygningene i slike miljøer, vil med tiden 
området bli tilsvarende et ordinært fritidsboligområde. Dette fordi bestemmelsen om 
bevaring vil bli fullstendig uthulet og verdiløs.  
Det er flere områder i kommunen som er avsatt til fritidsbebyggelse, og mange har 
bestemmelser som åpner for at man kan gjøre de endringene og utvidelsene som man selv 
ønsker. Bestemmelsene for Sagvolden er slikt sett unike i plansammenheng for kommunen. 
Rådmannen mener derfor at det ikke er en overvekt av fordeler til at det kan gis dispensasjon 
i denne saken.    

 
- Påstand om usaklig forskjellsbehandling 
Kommunens byggesaksavdeling fører oversikt over dispensasjoner etter plan- og 
bygningsloven. Slikt sett vil man langt på vei kunne imøtegå påstand om forskjellsbehandling. 
Under er oversikt over dispensasjoner innvilget i planområdet for Sagvolden limt inn. 4 

                                                           
3
 Saksbehandlers understrekning 

4
 Dette gjelder dispensasjoner i hele planområdet, ikke kun i bevaringsområdene 
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En slik oversikt vil også være til hjelp i saksbehandlingen, hvor man ser at utskifting av 
ansatte ofte kan skje såpass hyppig at man ikke får erfaringsoverføring.  
 
Det vises fra advokat Frøsholm sin side til flere saker, hvor kommunen skal ha gitt tillatelse til 
endringer, og derav akseptert fravik fra reguleringsplanen.  
 
Eiendommene hvor kommunen etter advokat Frøshaug sin påstand har gjort fravik listes opp 
og kommenteres under: 
 

Eiendom som det 
vises til fra 
klagers hånd 
hvor det er gitt 
fravik eller 
dispensasjon fra 
reguleringsplan 

Kommunens vurdering av de opplistede eiendommene 

298/1/81 Kommunen har ingen byggesak i sine arkiver på dette Gbnr.  
Dersom det er gjort endringer på denne fritidsboligen, er dette uten 
godkjenning etter plan- og bygningsloven.  

298/1/83 Det ble gitt tillatelse til å endre takvinkel samt sette opp tilbygg på 
denne eiendommen i vedtak den 20.1.2016, ref. 15/02250-6.  
Det er ikke behandlet noen dispensasjoner i vedtaket, noe 
Rådmannen må påpeke at innebærer saksbehandlingsfeil.  
Byggesaken ble fulgt opp i 2016 av saksbehandler byggesak i 
forbindelse med at de arbeidene som faktisk ble utført gikk ut over 
den tillatelse som var gitt på hytta. Saken viser blant annet 
korrespondanse mellom saksbehandler og tiltakshaver vedrørende 
dette, samt bildedokumentasjon. Det ble gitt ferdigattest i 
byggesaken den 26.2.2017. 

 
298/1/85 Kommunen har ingen byggesak i sine arkiver på dette Gbnr.  

Dersom det er gjort endringer på denne fritidsboligen, er dette uten 
godkjenning etter plan- og bygningsloven. 

298/1/64 Det ble gitt tillatelse til tilbygg med dispensasjon den 18.6.2012, vår 
ref. 11/02403-3. Dispensasjonen gjaldt maks utvidelse av 
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bruksenhetens areal på nesten 50 %, takvinkel ble ikke endret på 
eksisterende bygg i forbindelse med denne tillatelse. Saken kan derfor 
ikke anses som sammenliknbar med klagers. 
 

 
 
 

298/1/56 Det ble gitt tillatelse til å føre opp et tilbygg i vedtak 23.11.2015, vår 
ref. 15/02372. Det legges til grunn i vedtaket at «Bygningen har 
saltak, og tilbyggets takvinkel og gjennomsnittlig mønehøyde 
videreføres.»  
Saken kan derfor ikke anses som sammenliknbar med klagers. 
 

 
 
 

Etter en gjennomgang av sakene hvor klagers påstand er at kommunen har gjort fravik fra 
reguleringsplanen vedrørende takvinkel, herunder; forskjellsbehandlet fra klagers sak, ser 
Rådmannen at det er gitt tillatelse i en sak vedrørende det samme forholdet som klager 
ønsker. Den andre saken er en tillatelse fra 2016, hvor endring av takvinkel ikke ble 
behandlet som en dispensasjon. Dette innebærer en saksbehandlingsfeil. Det ble gitt 
ferdigattest i den byggesaken i 2017.  
 
Rådmannen vil, på bakgrunn av en feil som kommunen selv har gjort, ikke åpne opp saken fra 
2016/2017. Tiltakshaverne her kan ikke lastes for noe kommunen selv ikke har fulgt opp, og 
de har levd i god tro. Når kommunen oppdager en saksbehandlingsfeil, mener imidlertid 
Rådmannen at vi er pliktig til å unngå å videreføre dette. En feil vil ikke kunne skape 
presedens for senere saker. På samme måte kan det heller ikke hevdes forskjellsbehandling 
på bakgrunn av saksbehandlingsfeil.  

 

2.Alternativt vedtak 
 

2.1. Klagen tas til følge. Det gis dispensasjon fra reguleringsplanen § 5 vedrørende takvinkel. Det 
anses slikt sett at hensyn bak bestemmelse om takvinkel i planen ikke blir vesentlig tilsidesatt 
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og at det foreligger flere fordeler enn ulemper ved å tillate dispensasjonen. En fordel vil 
kunne være at tiltakshaver får en mer hensiktsmessig og ønsket bruk av sin fritidsbolig, og at 
bygningsmiljøet på Sagvolden ikke vil bli skadelidende selv om det åpnes opp for at takvinkel 
for fritidsboliger i spesialområdet blir endret.  

 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover ordinær varsling 
 

 
Dato: 16. juli 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


