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Klageavgjørelse - klage på rammetillatelse for oppføring av driftsbygning - 
Gran kommune 

Vi viser til oversendelse av klagesak fra Gran i kommune i brev datert 20.12.2018. 
 
Saken gjelder 
Gran kommune ga i vedtak 16.11.2018 rammetillatelse for oppføring av driftsbygning (ammekufjøs 
og gjødselkum) på eiendommen gnr. 193 bnr. 1, Nordre Hvinden i Gran kommune. Tiltakshaver er 
Ingeborg Skeie Gamkinn. 
 
Vedtaket ble i brev datert 04.12.2018 påklaget av Amund Bø, Asmund Johnsrud, Ragnar Knarud, Lars 
Velsand og Torstein Velsand. Anførslene er i hovedtrekk knyttet til forhold om dyrehold, 
forurensningsfare, trafikkbelastning og tilgang til turstier i området. Videre har Kristin Johnsrud og 
Synnøve Faureng påklaget kommunens vedtak i brev datert 06.12.2018, hvor de slutter seg til den 
førstnevnte klagen. 
 
Gran kommune behandlet klagene administrativt i vedtak datert 20.12.2018. Klagene ble ikke tatt til 
følge. Kommunen har også vurdert, men ikke funnet grunnlag for å gi vedtaket av 16.11.2018 
oppsettende virkning. 
 
Fylkesmannens kompetanse 
Fylkesmannens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 og 
rundskriv T-8/86. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, men skal legge stor vekt på hensynet 
til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34. 
 
Klagefrist og rettslig klageinteresse 
Fylkesmannen registrerer at Gran kommune ikke har tatt stilling til hvorvidt klagerne har rettslig 
klageinteresse i saken. 
 
Vi konstaterer at klagene som er fremmet er inngitt innen klagefristens utløp. 
 
Kristin Johnsrud og Synnøve Faureng er hjemmelshavere av tilgrensende eiendommer (hhv. 177/1 
og 193/4) til den aktuelle eiendommen hvor fjøset tenkes oppført (193/1). Vi legger derfor til grunn at 
disse klagerne har rettslig klageinteresse i saken. 
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Når det gjelder klagen fra de øvrige klagerne, er ingen av dem tilgrensende nabo til den aktuelle 
eiendommen. Amund Bø, er den av klagerne som bor nærmest tiltakshavers eiendom, men ligger til 
gjengjeld i underkant av 800 meter fra området hvor fjøset tenkes oppført. De øvrige klagerne bor 
hhv. over 1 km og 4,5 km fra tiltakshavers eiendom. Vi kan ikke se at klagerne her har nødvendig 
tilknytning eller søker å ivareta interesser som tilsier at de har rettslig klageinteresse i denne saken. 
 
Fylkesmannen slår dermed fast at klagerne; Amund Bø, Asmund Johnsrud, Ragnar Knarud, Lars 
Velsand og Lars Velsand, ikke har rettslig klageinteresse i saken. Siden Kristin Johnsrud og Synnøve 
Faureng har sluttet seg til klagen fra de øvrige klagerne, så vil klagen fra Amund Bø m.fl. i realiteten 
likevel bli behandlet gjennom vår prøving.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Klagers anførsler 
Fylkesmannen vil generelt bemerke at klagers anførsler i stor grad er på siden av hva som er 
relevante vurderingstemaer ved en søknad om byggetillatelse.  
 
Plan- og bygningsloven er bygd opp som en rettighetslov, i den forstand at en innbygger har 
rettskrav på å få innvilget en søknad som er i samsvar med de materielle grensene som er nedfelt i 
lov eller i bestemmelser gitt i medhold av lov, jf. pbl. § 21-4. Kommunens vurdering av søknad om 
rammetillatelse fastsetter de ytre rammene for byggeprosjektet. Dette gjelder forhold som tiltakets 
plassering, størrelse, fasader, forholdet til kommunal plan og avklaring til naboene. I sin vurdering 
har kommunen lagt til grunn at «[p]lassering både av ammekufjøs samt gjødselkum er etter kommunens 
skjønn god med tanke på hensyn i forhold til ordinær drift av landbrukseiendommen, kulturhistorisk, 
ferdsel forbi eiendommen, og naturmangfoldet». 
 
Klagers anførsler knyttet til bl.a. dyrehold og forurensningsfare gjelder imidlertid forhold som blir 
ivaretatt i annet parallelt lovverk; f.eks. forurensingsloven, gjødselvareforskriften m.fl. 
 
Etter vårt skjønn er sakens kjerne om tiltaket er i tråd med arealformålet og om tiltaket eventuelt 
utløser krav til reguleringsplan.  
 
Arealformålet 
Den aktuelle eiendommen er i kommuneplanens arealdel for Gran kommune avsatt til landsbruks-, 
natur- og friluftsformål (LNF). I slike områder er bygninger og anlegg knyttet til stedbunden næring 
tillatt - for eksempel bygninger for husdyrhold, seterdrift, skogsdrift m.fl. 
 
Kommunen har i sin vurdering lagt til grunn at tiltaket er i tråd med arealformålet. I høringsuttalelse 
fra Fylkesmannen i Oppland 22.02.2017 er det også uttalt at «nybygg av fjøs for kyr/ammekyr/storfe på 
gardsbruk er i tråd med LNF-formålet. Det bør ikke være aktuelt å dispensere fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel i slike saker».  
 
Fylkesmannen vil bemerke at man her kunne problematisert hvorvidt størrelsen og virkningene av 
driften av ammekufjøset tilsier at det ikke lenger er landbruksdrift, men heller må kategoriseres som 
industri. I et slik tenkt tilfelle vil tiltaket være i strid med arealformålet og tiltaket vil fordre regulering 
eller dispensasjon fra kommuneplanen. Vi legger imidlertid til grunn at så lenge man er innenfor 
rammene for tilskuddsordninger i landbruket, så vil det i denne sammenheng være vanskelig å ikke 
kategorisere tiltaket som landbruk i tråd med LNF-formålet. Denne problemstillingen er derfor ikke 
aktuell her. 
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Detaljregulering 
Kommunen opplyser at det med bakgrunn i «bekymring for avrenning av gjødsel til nærliggende tjern, 
virkningene for friluftsliv med større trafikkbelastning på tradisjonelle turveger og kulturminner», ble 
foretatt en vurdering av om tiltaket skulle reguleres, jf. pbl. § 12-1. Kommunestyret i Gran besluttet i 
møte 20.09.2017, sak 64/17 at tiltaket ikke utløser krav om reguleringsplan, jf. pbl. § 12-1 tredje ledd 
første punktum. For sin vurdering har kommunestyret lagt til grunn at «[k]rav til bl.a. forurensning, 
miljø, og trafikk ivaretas av gjeldende lover og forskrifter».  
 
En beslutning om reguleringsplikt etter pbl. § 12-1 tredje ledd, regnes ikke som et enkeltvedtak, men 
er en såkalt prosessledende beslutning som ikke kan påklages. Vurderingen av vilkårene i pbl. § 12-1 
tredje ledd første punktum legger opp til en sterkt skjønnspreget vurdering. Den gir likevel anvisning 
på et rettsanvendelsesskjønn som kan prøves av domstolene1. For denne saken innebærer det at 
selv om det ikke er klageadgang på kommunestyrets underliggende vedtak om reguleringsplikt, så 
har Fylkesmannen prøvingskompetanse som overordnet myndighet etter plan- og bygningsloven. 
Etter vårt skjønn ligger kommunens vurdering her innenfor rammene for skjønnsrommet i 
bestemmelsen i § 12-1 tredje ledd første punktum. Dette er uansett ikke avgjørende for utfallet i 
saken, jf. nedenfor. 
 
Fylkesmannen vil generelt bemerke at kommunen synes å ha gjort en utførlig og detaljert 
behandling av saken. Kommunen har gjort en grundig vurdering av tiltakets virkninger for 
omgivelsene og inntatt relevante vilkår i rammetillatelsen; f.eks. vilkår om trafikkbelastning. Videre 
synes kommunen å ha besvart klagernes anførsler på en tilfredsstillende måte. Ytterligere ble 
tiltakshaver pålagt å utarbeide en konsekvensanalyse for tiltakets samlede konsekvenser for 
naturmangfoldet. Denne analysen er inntatt i kommunens vurdering og anses utførlig. Saken har 
også vært på høring hos flere regionale- og statlige myndigheter som har avgitt uttalelser til saken 
uten å ha vesentlige merknader til den. 
 
Til tross for at man ikke har utarbeidet en reguleringsplan for det aktuelle tiltaket, kan man langt på 
veg si at man har oppnådd det samme resultatet gjennom kommunens behandling av saken. 
 
Vi har ikke avgjørende kommentarer til kommunens behandling av saken, og kan ikke se at 
kommunen har oversett noe vesentlig i sin vurdering. Kommunens vurderinger fremstår saklige og 
relevante. Vi viser for øvrig til det som fremgår av kommunens vedtak om rammetillatelse og 
forberedende klagebehandling. Klagen har etter dette ikke ført frem. Vedtak med rammetillatelse 
etter plan- og bygningsloven stadfestes. 
 
Fylkesmannens vedtak: 
 
Klagen tas ikke til følge. Gran kommunes vedtak av 16.11.2018, med rammetillatelse, stadfestes. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Jf. Rt. 2009 s. 354 (Kvinnherad Energi). 
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Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Sondre Brynjulvsrud Bakke 
seniorrådgiver 
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