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Arkivsak-dok. 18/03778-14 
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157/104 - Klagebehandling - Dispensasjon - Regulert byggegrense 
 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Klage datert 24.06.19 inneholder ingen nye opplysninger som gir grunn til å endre vedtak av 

06.06.19. Klage mottatt 24.06.19 tas ikke til følge. 
2. Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
18/03778-1 Søknad om dispensasjon Nei  
18/03778-2 Vedtak - Dispensasjonsbehandling Ja 
18/03778-3 Høringsnotat Nei 
18/03778-4 Foreløpig svar Nei 
18/03778-5 Svar på høringsnotat Nei 
18/03778-6 Forslag til endring - Nybygg av garasje med dispensasjonsbehandling Ja 
18/03778-7 Endret søknad Nei 
18/03778-8 Tilbakemelding Nei 
18/03778-9 Etterspørsel av svar Nei  
18/03778-10 Tilbakemelding - Epost sendt i februar Nei  
18/03778-11 Ny henvendelse Nei  
18/03778-12 Klage på vedtak Nei  
18/03778-13 Foreløpig svar - Klagebehandling Nei  
 
 

Oppsummering 
Det ble i november 2018 søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 3 og regulert 
byggegrense for å bygge en garasje. Plassering av garasjen kunne ikke akseptere, da det ikke var 
mulig å snu bilen på egen grunn.  
 
Gran kommune foreslo en annen løsning ved å endre innkjøringen til garasjen, slik at snuarealet 
dermed blir på egen tomt. 
 
Tiltakshaver ønsket ikke å endre i samsvar med kommunens anbefaling, og søknaden ble avslått 
med vedtak av 06.06.19. Klage i saken ble mottatt den 24.06.19. 

Saksgang Møtedato 
                      
                      
Planutvalget 28.08.2019 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Søknad om dispensasjon ble mottatt den 30.11.18, med suppleringer mottatt den 31.01.19 og 
03.06.19. Bakgrunnen for søknad om dispensasjon var planlagt bygging av en garasje på 42 m2 på 
eiendommen.  
 
Utsnitt fra mottatt situasjonsplan:  Utsnitt fra reguleringsplankartet: 

 
Plasseringen av garasjen var omsøkt med innkjøring fra vest, slik den røde pilen illustrerer. 
 
Etter mottak av søknaden i november 2018 sendte byggesak søknaden på høring til 
samferdselsavdelingen i kommunen da de har myndighet over kommunale veger, slik som her i 
Solbakken. 
 
Konklusjonen i høringen var at samferdsel ikke kunne akseptere omsøkt plassering av garasjen, da 
det ikke er mulig å snu bilen på egen grunn. Dette med bakgrunn i trafikksikkerheten til alle som er 
brukere av vegen. 
 
Gran kommune foreslo derfor en løsning ved å endre innkjøringen til garasjen, ved at porten flyttes 
til nordsiden av bygningen, slik at snuarealet dermed blir på egen tomt. Ved å endre tiltaket i 
samsvar med denne anbefalingen ville dispensasjon fra regulert byggegrense bli gitt for plasseringen. 
 
Kommunens forslag til løsning, med innkjøring fra nordsiden: 
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Tiltakshaver viste også til andre garasjer som var godkjent på Solbakken-feltet. Disse har kommunen 
gjennomgått og svart ut i vedtaket i saken. 
 
Tiltakshaver foreslo en plassering der garasjen var flyttet lengre nord på tomten, men med port og 
innkjøring fra samme kant (fra øst) 6 meter fra eiendomsgrensen. 

 
 
Kommunen svarte ut også dette forslaget med at dersom garajseporten/innkjøringen til garasjen 
flyttes til nordsiden, og ikke direkte fra vegen, ville plasseringen godkjennes. 
 
Gran kommune valgte å ta saken til endelig behandling slik den forelå i juni, med bakgrunn i at 
tiltakshaver ble gitt mulighet til å endre sin plassering etter kommunens anbefalning for å få godkjent 
tiltaket, uten at det er blitt gjort. 
 
 

Planstatus i området 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for «Solbakken nord» vedtatt den 24.08.1978.  
 
Reguleringsbestemmelse § 1 sier følgende om byggegrensen/byggesonen: 
 

§ 1 Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinjen 
skal bebyggelsen plasseres med møneretning som vist på planen og innenfor det som er vist som 
bebyggbar sone. 

 

 
En byggegrense eller byggesone viser hvor det på den regulerte eiendommen det kan oppføres 
bygninger, definert som byggbarsone i denne planen. I tillegg er det illustrert hvilken møneretning 
bygningen skal ha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

Trafikksikkerhet 
Kommunen må ta trafikksikkerhet på alvor som eier av den kommunale vegen, Solbakken. Denne 
internvegen fungerer både som kjøreveg til eiendommene, men også som gangveg for gående innad 
på feltet. Og det er sikkerheten til både de gående og kjørende som er første prioritet for kommunen 
når det skal godkjennes garasjer så nærme vegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klage på vedtaket ble mottatt den 24.06.19 og er gjengitt i sin helhet under: 
 

Forholder meg til føreste vedtaks brev. Datert 07.01.2019. 
I første vedtak ble størrelse på garasje, høyde og utenfor byggegrense godkjent. 
 
Ankepunktet fra Olsen i samferdsel var at jeg ikke kunne snu på egen eiendom. 
 
I ny plassering ble garasjen flyttet lenger inn på tomten på grunn av dette ankepunktet. 
 
Jeg kan ikke forstå at det er noen forskjell for dere om jeg rygger ut av garasjen mot nord 
eller vest,så lenge jeg kan snu på egen eiendom. Min plassering vil gjøre det vesentlig enklere 
å bruke garasjen. 
 

 I siste vedtak er det en endring slik at det er byggegrensen som er problemet. 
 
I siste vedtak er det lagt med et kart som viser byggegrenser. Dette kartet viser at ingen av  
uthusene/ garasjene er innenfor oppsatt byggegrense. 
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Tilstand, bredde og bruk av denne «veien» kan ikke uten videre sammenlignes med en 
normalt trafikkert kommunal vei. 
 
Normal praksis for meg og de fleste på Solbakken er å rygge ut mot vegen selv om de har 
garasje. (Se bilder levert tidligere.) 
 
Dette har blitt praktisert de siste 35 år uten at jeg kjenner til noen uhell. 
 
Hvis jeg ikke får bygge garasjen slik jeg har tegnet den, vil jeg fortsatt benytte eksisterende  
biloppstillings plass. 
 
Min mening er at det er tryggere å rygge ut fra en garasje om er plassert slik at jeg snur på 
egen eiendom. 
 
Har forsøkt å få til en befaring pr tlf samtale med Olsen, uten å lykkes med dette. 

 
 
Kommunens kommentar: 
Tiltakshaver skriver at han forholder seg til «første vedtaks brev» der «høyde og utenfor byggegrense 
godkjent». Det er bare et vedtak i saken, og det er avslaget på dispensasjon av 06.06.19. Brevet som 
tiltakshaver viser til, datert 01.07.19, var et brev der kommunen kom med forlag til endring. Brevet 
er vedlagt i saken, og har overskrift «157/104 - Forslag til endring - Nybygg av garasje med 
disepnsasjonsbehadnling» og dok.nr. 18/03778-6. 

  
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan for «Solbakken nord» vedtatt den 24.08.1978. 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak om avslag på dispensasjon av 06.06.19 
 
Økonomi 
Ingen. 
 
Bemanning 
Ingen. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Alle vedtak i en byggesak kan påklages skriftlig innen 3 uker fra mottak av vedtaket, jf. pbl § 1-9  
og Forvaltningslovens kapittel VI. I denne saken ble vedtaket fattet den 06.06.19 og klagen ble 
mottatt den 24.06.19. Klagen er mottatt innen fristen. 
 
I klagen mener tiltakshaver at det å ha ut- og innkjøring med en avstand på mellom 4 og 6 meter fra 
eiendomsgrensen og kjørevegen ikke er noe problem som er hoved ankepunktet. Og at det er mange 
andre som gjør det allerede. 
 
Regulert byggegrense 
Avstanden fra byggegrensen til regulert vegareal er 9 meter. Intensjonen med den markerte 
byggesonen er at bebyggelsen på eiendommen skulle plasseres innenfor den. Videre var tanken i 
denne reguleringsplanen at garasjer skulle bygges som fellesanlegg. I kommunestyre-sak 0066/97 
den 25.09.97 ble det vedtatt at garasjen kunne bygges som felles anlegg eller på den enkelte tomt, 
tilpasset området med hensyn til materialvalg, form og farge. Dette innebar at allerede oppførte 
uthus kunne søkes om å bli tatt i bruk som garasjer. 
 
Omsøkt tiltak har en plassering som strider mot intensjonen med byggesone/-grense i planen.  
 
Plan- og bygningslovens § 19-2 tredje ledd sier følgende: 
  

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 (vår utheving) 
 
Kommunen har plikt til å legge vekt på disse forholdene i vurdering av en dispensasjon. 
 
Plasseringen kan godtas med forbehold om endret utforming 
Kommunen har veiledet tiltakshaver til å endre innkjøringen til garasjen, slik at det er mulig å snu på 
egen tomt, som et vilkår for å få innvilget dispensasjon iht. forvaltningsrettslige vilkårslæren.  Det vil 
si at vilkåret må være innenfor rammen av de hensyn loven skal ivareta, jf. formålsparagrafen til 
loven, stå i sammenheng med tillatelsen og ikke være uforholdsmessig tyngende. 
 
Kommunen vurderer dithen at dersom forutsetningen som kommunen har satt oppfylles kan det 
innvilges dispensasjon. Forutsetningen er begrunnet med trafikksikkerheten til brukere av vegen og 
inn-/utkjøring av garasjen. 
 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener at mottatt klage ikke inneholder nye opplysninger som gir grunn til å endre 
gjeldende vedtak, og innstiller på at vedtaket av 06.06.19 opprettholdes. 
 
Rådmannens innstilling er: 
1.   Klage datert 24.06.19 inneholder ingen nye opplysninger som gir grunn til å endre vedtak av 
06.06.19. Klage mottatt 24.06.19 tas ikke til følge. 
2.   Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28. 
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Alternativt vedtak  
Klage mottatt 24.06.19 tas til følge.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 19 innvilger Gran kommune dispensasjon fra § 1 
vedrørende byggegrense i reguleringsplan for «Solbakken nord» for nybygging av garasje på gnr. 157 
bnr. 104, Solbakken 30, 2770 Jaren. Det foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon 
kan gis, med følgende vilkår: 
 

1. Minste avstand fra eiendomsgrensen i vest til garasjen kan maksimalt være 6 meter, og 
snuarealet må etableres innad på egen eiendom. 

 
 

 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak blir sendt tiltakshaver når protokollen blir offentliggjort. 
 

 
Dato: 19. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


