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Avgjørelse i klagesak om dispensasjon til oppføring av garasje i Gran
kommune
Vi viser til Gran kommunes oversendelse av klagesak i e-post 2. september 2019, journalført hos oss
samme dag. Fylkesmannen beklager den lange saksbehandlingstiden.
Sakens bakgrunn
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene. Vi gir derfor bare et kortfattet sammendrag av saken.
Du søkte 30. november 2018 om dispensasjon fra byggegrense og utnyttelsesgrad i gjeldende
reguleringsplan. Søknaden gjaldt oppføring av garasje på 42 m2 på eiendom gnr. 157 bnr. 104 i Gran
kommune.
Etter at søknaden hadde vært på høring hos samferdselsavdelingen i kommunen, anbefalte
kommunen deg å endre utkjøringsretning på garasjen. Du endret plasseringen av garasjen, men
opprettholdt ønsket om å ha vestvendt garasjeport og endret dermed ikke utkjøringsretning.
Kommunen avslo søknaden 6. juni 2019. Avslaget ble påklaget av deg 24. juni 2019.
Klagen ble behandlet av kommunen v/planutvalget som sak 34/19 i møte 28. august 2019.
Planutvalget tok ikke klagen til følge og saken ble derfor oversendt til Fylkesmannen for endelig
klagebehandling.
Fylkesmannens kompetanse og formelle forhold
Fylkesmannens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i plan- og bygningsloven1 (pbl.) § 1-9 og
rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. For behandling av klager etter pbl. § 1-9 gjelder
reglene i forvaltningsloven2 (fvl.), så langt ikke annet er bestemt. 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. fvl. § 34.
Den påklagede avgjørelsen fra kommunen er et enkeltvedtak og retter seg mot deg. Det innebærer
at du har rett til å klage på avgjørelsen, jf. fvl. § 28 første ledd. Vi konstaterer at klagen er levert innen
utløpet av klagefristen, jf. fvl. §§ 29 og 30.
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Fylkesmannens vurdering
Planstatus
Din eiendom omfattes av reguleringsplanen «Solbakken nord» vedtatt 2. februar 1978. I denne
planen er eiendommen avsatt til boligområde. Av kommuneplanens arealdel (KPA) fremgår det at
tidligere godkjente reguleringsplaner gjelder så langt de ikke er i uoverensstemmelse med
arealformål i arealdelen. KPA avsetter det aktuelle området til boligbebyggelse. I dette tilfellet er det
dermed ikke motstrid mellom reguleringsplanen og KPA, slik at reguleringsplanen gjelder.
I bestemmelsene til reguleringsplanen står det at bygningenes grunnflate ikke må overstige 20
prosent av tomtens nettoareal, jf. § 3. Videre fremgår byggegrense av reguleringsplankartet.

Utsnitt fra situasjonsplanen vedlagt dispensasjonssøknaden (venstre) og
reguleringsplankartet hvor byggegrensen fremgår som stiplet svart linje (høyre).

Slik saken er opplyst for Fylkesmannen sitter vi ikke med eksakte opplysninger om hvor mange
prosent av tomtens nettoareal, bygningenes grunnflate (eksisterende og omsøkt) vil utgjøre. Ut fra
forelagte tegninger legger vi imidlertid til grunn at omsøkt garasje vil medføre at bygningenes
grunnflate vil overstige 20 prosent av tomtens nettoareal. Det fremgår av utsnittet over at omsøkt
garasje også er i strid med byggegrensen.
Innvilgelse av omsøkt garasje er etter dette avhengig av planendring eller dispensasjon fra
byggegrensen og maksimal utnyttelsesgrad i reguleringsplanen. Det er spørsmålet om dispensasjon
som er gjenstand for Fylkesmannens klagebehandling.
Generelt om dispensasjonsvilkårene
Som kjent oppstiller plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd to vilkår som begge må være oppfylt
for at dispensasjon kan innvilges. Det ene er at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter hensynene i lovens
formålsbestemmelse eller hensynene bak formålet det dispenseres fra. Det andre er at fordelene
ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Hensynene som begrunner plangrunnlaget det er søkt dispensasjon fra, vil være sentrale ved
vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt. Når det gjelder vilkåret om fordelene, er det primært den
samfunnsmessige areal- og ressursdisponering som er relevant. Fordeler av privat karakter vil kun
unntaksvis kunne vektlegges i interesseavveiningen.
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Dispensasjon fra arealplaner reiser særlige spørsmål.3 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. Det er likevel anledning til å dispensere fra eldre planer som ikke er fullt
utbygd dersom planen hindrer en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.
Den konkrete dispensasjonsvurderingen
Spørsmålet er om dispensasjon til omsøkt tiltak vil medføre at hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir «vesentlig tilsidesatt», jf. pbl. §
19-2 andre ledd første punktum. Hvorvidt eventuell tilsidesettelse er «vesentlig» beror på en konkret
vurdering.
Byggegrensen skal sørge for at bebyggelsen på tomten holder seg innenfor et bestemt areal. På
generelt grunnlag kan byggegrenser begrunnes med flere ulike forhold. Det kan være behov for eller
ønske om en bestemt utforming av et byggeområde. Videre bidrar byggegrenser til å sikre
tilstrekkelig avstand mellom bygg og dets omgivelser, herunder vei og nabotomt. Dette av hensyn til
blant annet estetikk, brannsikkerhet og trafikksikkerhet.
Ifølge kommunen var tanken bak reguleringsplanen at garasjer skulle bygges som fellesanlegg.
Kommunen vedtok imidlertid 25. september 1997 at garasje kunne bygges som fellesanlegg eller på
den enkelte tomt, tilpasset området med hensyn til materialvalg, form og farge. Dette innebar ifølge
kommunen at allerede oppførte uthus kunne søkes om å bli tatt i bruk som garasjer.
Å håndheve byggegrensen utelukkende ut fra de hensyn den var ment å ivareta på tidspunktet for
vedtakelsen av reguleringsplanen (1978), vil etter Fylkesmannens syn derfor hindre en
hensiktsmessig utvikling av eiendommene i området. Hensynet til utforming av boligområdet uten
garasje på egen tomt har ikke lenger like stor vekt. Dette gjelder imidlertid ikke hensynet til
trafikksikkerhet som tvert imot veier tyngre nå som det i flere tilfeller er gitt – og lettere kan gis –
dispensasjon for garasje nærmere veien enn byggegrensen tilsier.

Utsnitt fra sakens dokumenter som viser hvordan plasseringen av omsøkt garasje ble endret før
søknaden ble behandlet av kommunen. Venstre bilde viser opprinnelig omsøkt plassering.

Vi vurderer det derfor som riktig å legge vekt på hensynet til trafikksikkerhet i vurderingen av om
dispensasjon til omsøkt garasje vil medføre at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
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Jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242.
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eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir «vesentlig tilsidesatt». Forvaltningen plikter
dessuten på generelt grunnlag å legge særlig vekt på sikkerhet i dispensasjonsvurderingen, jf. pbl. §
19-2
At kommunen i flere forutgående saker feilaktig har unnlatt å legge avgjørende vekt på dette
hensynet, er meget uheldig. Feilene har imidlertid ikke bindende virkning for kommunens
lovforståelse i denne saken. Det betyr at selv om kommunen feilaktig har gitt dispensasjon til
oppføring av garasje på eiendommer i samme nabolag, er ikke kommunen av den grunn forpliktet til
å innvilge omsøkt dispensasjon selv om saken er sammenlignbar med de nevnte tilfellene.
Fylkesmannen har forståelse for at dette kan virke urettferdig, men dersom feiltolkninger skulle ha
bundet forvaltningens lovforståelse for fremtiden ville det vært vanskelig å rette opp i feiltolkninger
som forvaltningen har begått.
Hva gjelder vurderingen av trafikksikkerheten hevder du i klagen at det ikke kan spille noen rolle
hvorvidt du rygger ut av garasjen i retning nord eller vest, så lenge du kan snu bilen på egen
eiendom. Fylkesmannen ser ditt poeng, men forskjellen mellom å rygge ut av garasjen i retning nord
og vest, ligger i sannsynligheten for at snumuligheten vil bli benyttet. Sannsynligheten for å benytte
snumuligheten på egen eiendom er langt større dersom garasjeporten er vendt mot sør eller nord,
altså vendt bort fra tilgrensende vei. Dersom garasjeporten er vendt mot vest er det lettere – og
dermed mer sannsynlig – å kjøre ut i veibanen for så å snu bilen helt eller delvis der.
Kommunens foreslåtte alternativ (sør-/nordvendt garasjeport) vil derfor i vesentlig større grad sikre
at hensynet til trafikksikkerhet blir ivaretatt, sammenlignet med omsøkt alternativ (vestvendt
garasjeport). Fylkesmannen mener derfor at det er grunn til å vektlegge at førstnevnte alternativ i
vesentlig større grad er egnet til å tjene hensynet til trafikksikkerhet.
Et annet moment du trekker frem i klagen er at tilstand, bredde og bruk av veien ikke uten videre
kan sammenlignes med en normalt trafikkert kommunal vei. Du viser til at normal praksis for deg og
øvrige beboere i nabolaget, er å rygge ut mot veien uavhengig av om man har garasje eller ikke. Så
vidt du kjenner til har det ikke skjedd noen uhell som følge av dette de siste 35 år.
Veien er en internvei i Solbakken boligområde og adkomstvei for 16 tomter. Ut fra tilgjengelig
kartmateriale er veien ikke asfaltert og forholdsvis smal (stort sett i overkant av 3 meter bred).
Trafikksikkerheten må, slik du antyder, vurderes i lys av dette. Selv om farten gjerne ikke er så stor
på en vei som dette, må det etter Fylkesmannens syn legges betydelig vekt på at det er snakk om en
internvei i et nabolag. Det betyr blant annet at økt risiko for at barn kan befinne seg i veibanen.
Kommunen opplyser at veien, i tillegg til å fungere som adkomstvei for kjøretøy, brukes som gangvei
for gående innad i boligfeltet. Selv om du i løpet av 35 år ikke har registrert noen trafikkuhell på
veien, tilsier nevnte forhold at det trafikksikkerheten i denne saken gjør seg gjeldende med styrke.
Uten at det er av avgjørende betydning, kan Fylkesmannen ikke se at det er noen fartsreduserende
tiltak (så som fartsdump) i veien. Et særskilt moment som etter Fylkesmannens syn må vektlegges i
denne saken, er at veien der din eiendom ligger er svingete. Dette øker behovet for å ivareta
trafikksikkerheten.
Vi har merket oss at ditt forslag til plassering av garasjen med vestvendt garasjeport, vil gjør det
vesentlig enklere å bruke garasje. Fylkesmannen har forståelse for dette, men finner ikke grunn til å
vektlegge dette momentet i vurderingen av om garasjen vil medføre at hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir «vesentlig
tilsidesatt».
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Hensynet til trafikksikkerhet anses å være et grunnhensyn bak byggegrensen i reguleringsplanen. Ut
fra en samlet vurdering er Fylkesmannen kommet til at omsøkt garasje ikke i tilstrekkelig grad
ivaretar hensynet til trafikksikkerhet. Dermed vil dispensasjon medføre at hensynene bak
byggegrensen vil bli «vesentlig tilsidesatt». Som følge av dette er det ikke anledning til å innvilge
dispensasjon etter pbl. § 19-2 andre ledd. Kommunens vedtak om avslag på søknaden blir etter
dette å stadfeste.
Fylkesmannens vedtak
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Gran kommunes vedtak 6. juni 2019 om avslag på
omsøkt dispensasjon til oppføring av garasje.
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket
er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent
med sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19.
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