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157/104 - Vedtak - Dispensasjonsbehandling - Regulert byggegrense - Solbakken nord 
 

Gnr. Bnr.:    Gnr. 157 Bnr. 104 

Byggested: Solbakken 30, 2770 Jaren 

Tiltakstype: Dispensasjonsbehandling - Regulert byggegrense 

Tiltakshaver: Bjørn Gillebo 

 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 19 avslår 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 ikke en overvekt av hensyn som tilsier at 
dispensasjon kan gis.  
 
Omsøkt dispensasjon for regulert utnyttelsesgrad tas ikke til behandling siden det ikke innvilges 
dispensasjon fra regulert byggegrense.  
 
Dersom tiltaket endres i henhold til kommunens veiledning kan søknad om dispensasjon fra regulert 
utnyttelse tas til behandling. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER 
 

Bakgrunn og historikk 
Bjørn Gillebo har søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 3 og regulert byggegrense. 
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 er planlagt bygging av garasje på 42 m2 på 
eiendommen.  
 
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 med 
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 trafikksikkerheten til alle som er brukere av 
vegen. 
 
Gran kommune foreslo derfor en annen løsning ved å endre innkjøringen til garasjen, slik at porten 
flyttes til nordsiden av bygningen og innkjøringen samt snuarealet dermed blir på egen tomt. Ved å 
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endre tiltaket i samsvar med dette ville dispensasjon fra regulert byggegrense bli gitt for 
plasseringen. 
 
Kommunen mottok nye tegninger den 30.01.19, der garasjen var plassert på linje med eneboligen, 
men med innkjøring og port fortsatt mot vest. 
 
Kommunen svarte ut at dette fortsatt innbar at kommunen fastholdt sitt standpunkt om at dette er 
en plassering vi ikke kan godkjenne, den 11.02.19. 
 
Tiltakshaver tok kontakt den 05.06.19 og ba om begrunnelse for hvorfor denne plasseringen ikke 
kunne godkjennes. Og viste til andre garasjer på Solbakken-feltet. 
 
Gran kommune velger nå å ta saken til endelig behandling slik den foreligger, med bakgrunn i at 
tiltakshaver er gitt mulighet til å endre sin plassering etter kommunen 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. Plankartet 
er som følger for omsøkt eiendom (utsnitt): 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Dette tiltaket må derfor dispensasjonsbehandles, jf. pbl § 19-2. 
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DISPENSASJONSVURDERING 
 

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 reguleringsplanen 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. 
 
 

Kommunens vurdering 

 
Dispensasjon fra regulert byggegrense/-sonen i plan for Solbakken nord 
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.  
 
At det i tidligere tider har vært feiltolkning og utført saksbehandlingsfeil innenfor dette feltet utløser 
ingen automatikk i at man må fortsette denne feilslåtte «trenden». 
 
Kommune må ta trafikksikkerhet på alvor som eier av den kommunale vegen, Solbakken. 
 
Tiltakshavers begrunnelse 
I søknad om dispensasjon mottatt den 30.11.18 skriver tiltakshaver følgende (gjelder også 
dispensasjon fra regulert utnyttelsesgrad): 
 

«Begrunnelse for søknaden: 
Det var ikke tilrettelagt for garasje på tomtene da de ble lagt ut i 1980. 
Da det ble lovlig, ble ikke byggegrenser eller 20 % endret, i 2003. 
(Kommunen fikk tilbake 157/130) 

 (…) 
 Eventuelt andre relevante opplysninger: 
 Ikke mulig å plassere en garasje innenfor byggegrensene slik de er i dag. 

Naboer i Solbakken 36 og 38 har fått disp tidligere.» 
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I senere kommunikasjon skriver tiltakshaver også følgende om forholdene, den 03.06.19: 
 

Ser at den nye plasseringen heller ikke er godkjent. 
Begrunnelse i første avslag var: Ikke kan akseptere plasseringen av garasjen slik den er 
omsøkt, da det ikke er mulig å snu bilen på egen grunn. 
 
Ny plassering er slik at jeg kan snu på egen grunn. Ref. beskrevet manøvrerings felt levert 
30.01.2019 
 
Hva er da grunnen til at jeg ikke får bygge slik som naboene i Solbakken 36 og 38? 
Det var disse jeg brukte som referanse da jeg søkte disp første gang. 
 
Deres referanse er Solbakken 28, som ikke ble godkjent som garasje, men «uthus med stor 
port» 
 
Legger med bilder fra Solbakken feltet som viser at det er godkjent garasjer med mål 
plassert slik jeg søker om. 
Legger også med tegning med nye fasade retninger. 

 
De eiendommene (157/119 - Solbakken 18, 157/103 - Solbakken 28, 157/109 - Solbakken 34, 
157/108 - Solbakken 36, 157/107 - Solbakken 38) som tiltakshaver peker på her velger kommune å 
gjennomgå i en egen oversikt på neste side. 
 
 
Kommunens vurdering av dette dispensasjonsforholdet 
Dispensasjonsbestemmelsen i pbl viser til to forhold som må være oppfylt for at det kan innvilges 
dispensasjon. 1) Det er at hensynet til bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og at 2) det må være klart større fordeler enn ulemper ved å gi en dispensasjon etter en 
samlet vurdering. 
 

1) Vurdering om hensynet bak bestemmelsene om byggegrense i reguleringsplanen 
blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen 

 
Eiendommen ligger innenfor en reguleringsplan med avmerket byggegrense, og omsøkt plassering 
strider mot denne. 
 
Tiltakshaver har vist til andre tomter innenfor samme plan som har fått oppføre garasjer på sine 
eiendommer. 
 
Kommunen har gjennomgått disse og satt de opp i en tabell, se under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksnr:18/03778-2  5 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

EIENDOM: BESKRIVELSE/VURDERING: 

157/119 Uthus omsøkt i 1994. Søknaden innebar en søknad om dispensasjon vedr. 
regulert byggelinje/-grense. Sakspapirene viser at uthuset ble bygd både 
større/høyere (senere endret) og nærmere nabogrensen enn hva som var 
godkjent.  

157/103 Uthus omsøkt i 1996. Kartskissen i søknaden viser at den skal plasseres 
innenfor/i tråd med byggegrensen. Utløste ikke dispensasjonsforhold siden 
den var vist innenfor byggegrensen/-sonen.  

157/109 Garasje omsøkt i 1999, med dagens plassering. Burde vært 
dispensasjonbehandles. 

157/108 Garasje omsøkt i 2009. Her ble det søkt om og innvilget dispensasjon fra 
regulertutnyttelsesgrad og regulert byggegrense. 

157/107 Garasje omsøkt i 2005, gjaldt også riving av eksisterende uthus (godkjent i 
1987) på samme sted.  
Hadde erklæring fra nabo om at garasjen kunne settes opp nærmere 
nabogrensen enn 4 meter. Kan se ut som den er plassert noe nærmere vegen 
enn godkjent (ved måling i kartet). Burde vært dispensasjonsbehandlet. 

 
Eiendommene som er omtalt er markert med en rød sirkel i kartutsnittet under. 

 

Oversikten viser at to av eiendommene burde vært dispensasjonsbehandlet den gangen (157/107 i 
2005 og 157/109 i 1999), mens i de andre tre sakene ble dispensasjonen enten behandlet/innvilget 
eller vurdert som ikke relevant. 
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Intensjonen med den markerte byggesonen er at bebyggelsen på eiendommen skulle plasseres 
innenfor den. Videre var tanken i planen 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. 
 
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. 
 

2) Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 

 
Siden vilkåret til kommune ikke er fulgt anser ikke kommunen at fordelene ved å innvilge 
dispensasjonen har en klar overvekt.  
 
Kommunen anser slikt sett at dispensasjon etter pbl § 19-2 ikke kan innvilges.  
 
 
Pris for saksbehandlingen 
Du må betale et byggesaksgebyr på kr. 3.000,- til kommunen. Vi sender fakturaen i eget brev. 
Kommunens prisliste for plan- og byggesaker finner du på kommunens nettside 
www.gran.kommune.no. 
 
Du kan klage på vedtaket   
Du må sende klagen som brev eller e-post til postmottak@gran.kommune.no eller Gran kommune, 
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren, senest 3 uker etter at du mottar dette vedtaket.  
 
Aktuelt lovverk 
Dispensasjon: Plan- og bygningsloven § 19-2  
Klage: Forvaltningslovens §§ 28 og 29, plan- og bygningslovens § 1-9 
 
 
 
 
 

http://www.gran.kommune.no/
mailto:postmottak@gran.kommune.no
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Med hilsen 
Plan, bygg og oppmåling 
 
 
Anne Borgedahl Karoline Unnli Mathisen 
Enhetsleder plan, byggesak, oppmåling Saksbehandler byggesak 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 
Kopi til:  
Samferdsel og park Rådhusvegen 39 2770 JAREN Arne Olav Olsen 
 


