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Klageavgjørelse - dispensasjon for oppføring av uthus - Gausdal kommune 

Vi viser til oversendelse av klagesak fra Gausdal kommune i brev 9. oktober 2020. 
 
Statsforvalteren beklager at saken ikke er behandlet innen varslet tidspunkt. 
 

Saken gjelder 
Arne Eggen oppførte et uthus i 2019 på fritidseiendommen gnr. 103 bnr. 21 i Gausdal kommune. I 
forbindelse med at han trodde at tiltaket var unntatt søknadsplikt, sendte han melding til 
kommunen etter bygget var oppført. Ved kommunens gjennomgang av byggemeldingen, fant de ut 
at med oppføringen av uthuset, ville man overskride maksimal tillatt utnyttelsesgrad i 
reguleringsplanen for området. Kommunen ga derfor tiltakshaver tilbakemelding om at tiltaket var 
søknadspliktig, og at han måtte søke om dispensasjon fra reguleringsplanen. 
 
Tiltakshaver søkte om dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringsplanen for Roaseter hyttefelt i 
brev datert 28. april 2020. Planutvalget i Gausdal kommune behandlet søknaden i vedtak datert 
25. juni 2020, men avslo søknaden. 
 
Arne Eggen og Wenche Gunn Fongaard påklaget kommunens vedtak i brev 10. juli 2020. Klagernes 
primære anførsel er at vilkårene for dispensasjon er til stede i denne saken, ved at det er tale om en 
så beskjeden overskridelse av reguleringsbestemmelsene om utnyttelsesgrad. Subsidiært har de 
anført at det gis midlertidig dispensasjon i påvente av ny regulering av området. 
 
Planutvalget i Gausdal kommune behandlet klagen i møte 11. september 2020, men tok den ikke til 
følge. 
 

Formelle forhold og kompetanse 
Avgjørelsen som er påklaget er et enkeltvedtak som retter seg mot dere, Arne Eggen og Wenche 
Gunn Fongaard. Det innebærer at dere har rett til å klage på avgjørelsen, jf. forvaltningsloven (fvl.) 
§ 29 første ledd. Klagen er fremsatt innen klagefristen, jf. fvl. §§ 29 og 30. 
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Statsforvalteren er gitt myndighet til å behandle klager etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9. For 
behandling av klager etter pbl. § 1-9 gjelder reglene i forvaltningsloven, så langt ikke annet er 
bestemt. 
 
Statsforvalteren kan prøve alle sider av saken, men skal legge stor vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre ved vår prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34. I dispensasjonssaker innebærer 
dette at Statsforvalteren fullt ut kan prøve om lovens to vilkår er oppfylt, da dette gjelder 
rettsanvendelsen. Derimot skal vi være tilbakeholdne med å overprøve om dispensjon bør innvilges, 
da dette hører til kommunens frie skjønn. 
 

Statsforvalterens vurdering av saken 
Plangrunnlaget 
Den aktuelle eiendommen omfattes av reguleringsplan for Roaseter hytteområde 
(ikrafttredelsesdato 27. september 1994). I reguleringsplanen er eiendommen regulert til 
fritidsbebyggelse og landbruksområde for jord- og skogbruk. 
 
Det følger av bestemmelsene til reguleringsplanen at samlet «grunnflate» ikke skal overskride 90 m2 
for den enkelte tomt.1 Begrepet grunnflate har ingen entydig definisjon i relasjon til plan- og 
bygningsloven. Det er imidlertid sikker rett at med grunnflate så menes i denne sammenheng 
bebygd areal (BYA).2 Etter det kommunen opplyser, er deres praksis i tråd med denne forståelsen av 
begrepet. 
 
Eksisterende fritidsbolig på eiendommen er oppgitt å være 89,3 m2 BYA. Det omsøkte uthuset er 
oppgitt å være 6 m2 BYA. Med uthuset vil totalt BYA være 95,3 m2, og følgelig overskrider man 
maksimalt tillatt utnyttelsesgrad av tomten. 
 
Når det gjelder plasseringen av uthuset, 
viser en sammenstilling av situasjonskartet 
som følger dispensasjonssøknaden og 
reguleringskartet at tiltaket er plassert i 
området regulert til jord- og skogbruk. 
Dette er imidlertid forhold som 
kommunen ikke har vurdert i sin 
behandling av dispensasjonssøknaden. 
Det følger av reguleringsbestemmelsene at 
området skal benyttes til tradisjonell 
landbruksdrift, og at det kun tillates 
bygninger knyttet til landbruk for disse 
områdene.3 Det er her klart at tiltaket også 
vil være i strid med arealformålet i 
reguleringsplanen. 
 
Statsforvalteren har vært i kontakt med 
saksbehandlere i Gausdal kommune for å 

 
1 Jf. punkt 2.1 bokstav a tredje punktum 
2 Se Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-8/15 side 7. Se for øvrig Ot.prp. 
nr. 112 (2001-2002) kapittel 10.2.1. 
3 Jf. punkt 3.1. 

Sammenstilling av situasjonsplan og plankart



  Side: 3/5 

avklare i hvilken grad uthuset er i strid med arealformålet i reguleringsplanen. Tilbakemeldingen er 
at det har vært etablert praksis for byggesaker i kommunen å legge til grunn at alle hyttetomtene 
innenfor planområdet har vært i tråd med arealformålet for hyttebygging, selv om en 
sammenstilling av eiendomsgrenser og arealformålsgrenser viser noe annet. Denne praksisen er 
imidlertid ikke noe Statsforvalteren kan hensynta i vår vurdering av saken. Kommunens praksis er i 
strid med plan- og bygningsloven, og avvik fra reguleringsplanen må behandles etter reglene om 
arealplanlegging, eventuelt ved dispensasjon i den enkelte sak. 
 
Uthuset kan etter dette bare tillates etter planendring, ny reguleringsplan eller dispensasjon. 
 
Kommunens dispensasjonsvurdering 
Forvaltningsloven §§ 24 og 25 inneholder krav til begrunnelse for enkeltvedtak. Begrunnelsesplikten 
skal blant annet sikre at berørte parter får nødvendig og tilstrekkelig informasjon til å forstå 
forvaltningens avgjørelse. Dette er viktig av hensyn til parten selv, men er også ansett nødvendig for 
å ivareta forvaltningens legitimitet og publikums tillit til forvaltningen. Krav om begrunnelse 
oppfordrer til større grundighet og nøyaktighet ved behandling og avgjørelse av saken, noe som i 
neste omgang vil føre til flere materielt sett riktige avgjørelser. 
 
Kommunens vurderinger av dispensasjonssøknaden og begrunnelse for avslaget knytter seg i all 
hovedsak til tidligere dispensasjonspraksis i kommunen og fare for presedensvirkninger. Felles for 
disse vurderingene er at de i hovedsak sorterer under kommunens frie skjønnsutøvelse, jf. ordlyden 
«kan» § 19-2 første ledd. Kommunen har imidlertid gjort en oppstilling som om de har vurdert 
vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd. 
 
Det er klart at Statsforvalteren har full prøvingskompetanse over rettsanvendelsesskjønnet, jf. pbl. 
§ 19-2 annet ledd. Når det gjelder kommunens frie skjønnsutøvelse er vår prøvingsintensitet 
imidlertid begrenset, jf. hensynet til det kommunale selvstyret, jf. fvl. § 34. Statsforvalteren skal her 
primært påse at det ikke foreligger noen vilkårlighet eller urimelig knyttet til kommunens 
vurderinger. 
 
Det at kommunen i realiteten avslår tiltakshavers dispensasjonssøknad ut fra «kan-skjønnet» i § 19-2 
første ledd, stiller som det klare utgangspunkt store krav til kommunens begrunnelse for avslaget. 
 
Innenfor planområdet er det, etter det vi kan se, flere tilfeller hvor bebyggelsen tilsynelatende er 
plassert i strid med arealformålet. Det samme gjelder også de fleste fradelte eiendommene innenfor 
planområdet, og samsvarer med tilbakemeldingen vi har fått fra kommunen i saken. 
 
Kommunens vurderinger ved behandlingen av dispensasjonssøknaden, samt klagebehandlingen, 
må karakteriseres som svært generell og lite konkret i sitt innhold. Kommunen har mer eller mindre 
bare konstatert at vilkårene ikke er oppfylt. Selv om kommunen har vist til at det har vært en 
langvarig praksis for å ikke innvilge dispensasjoner i det aktuelle området, kan vi ikke se at 
kommunen har gjort en konkret vurdering av tiltakshavers søknad. Vi kan derfor ikke utelukke at 
kommunens vurdering er usaklig eller urimelig, jf. pbl. § 19-2 første ledd.  
 
Når det gjelder vurderingen av vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd, kan vi imidlertid ikke se hvilke 
vurderinger kommunen har gjort som tilsier at tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynene bak 
arealformålet i reguleringsplanen. Ei heller kan vi se hvilke konkrete og relevante fordeler og 
ulemper kommunen har vektlagt i interesseavveiningen. Dette tilfredsstiller ikke lovens krav om 
begrunnelse og etterlater et inntrykk av at kommunen ikke har vurdert hvorvidt vilkårene er oppfylt.  
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Kommunens vedtak er følgelig beheftet med saksbehandlingsfeil. 
 
Ugyldighet 
Spørsmålet blir videre om saksbehandlingsfeilen innebærer at kommunens vedtak av 26. juni 2020 
er ugyldig. 
 
Etter fvl. § 41 kan man se bort fra en saksbehandlingsfeil dersom det er «grunn til å regne med at 
feilen ikke kan ha virket bestemmende» på vedtakets innhold. I forarbeidene til forvaltningsloven er 
det gitt uttrykk for at en saksbehandlingsfeil som hovedregel bare bør få betydning for vedtakets 
gyldighet dersom det er sannsynlig at den har hatt en slik betydning. I rettspraksis er dette formulert 
som at det må foreligge «en ikke helt fjerntliggende mulighet» for at feilen kan ha virket inn på 
vedtakets innhold.4 
 
Hva slags feil det er tale om, vil være et sentralt moment i vurderingen av om et vedtak skal anses 
ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Alvorlige feil som at en sak er mangelfullt utredet, vil 
normalt føre til ugyldighet, mens mindre grove feil som mangelfull begrunnelse eller manglende 
underretning som regel ikke vil gjøre det. 
 
Statsforvalteren fastslår at kommunen ikke har forsøkt å reparere manglene i avslaget på 
dispensasjonssøknaden ved sin underinstansbehandling av klagen. 
 
Vi anser det rimelig klart at det ikke er mulig å reparere saksbehandlingsfeilen ved vår behandling av 
klagesaken. Kommunen har ikke gjort en konkret vurdering av dispensasjonssøknaden slik plan- og 
bygningsloven krever, og kommunen har i tillegg ikke gjort en vurdering av at tiltaket er i strid med 
arealformålet i reguleringsplanen for Roaseter hytteområde. Vi konkluderer derfor med at det er 
klart at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket anses derfor ugyldig og 
oppheves, jf. fvl. § 41. 
 
Avsluttende kommentar 
Statsforvalteren vil avslutningsvis legge til at dersom det hadde vært åpenbart at det ikke hadde 
vært grunnlag for å dispensere i det aktuelle tilfellet, så ville vi ha konkludert i saken. Vi har imidlertid 
kommet til at det ikke er åpenbart at man ikke kan dispensere i denne konkrete saken. Kommunen 
er nærmest til å gjøre de vurderingene som kreves. Vi vil i denne sammenheng be kommunen om å 
være oppmerksom på flere forhold ved en ny behandling av saken. 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Dette vilkåret må forstås som en 
dispensasjonssperre. Kommunen kan ikke gi dispensasjon for et tiltak som undergraver 
planen/bestemmelsen eller vesentlig tilsidesetter hensyn som skal ivaretas gjennom den. 
Kommunen må 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 om dispensasjon fra? 
 
I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Med dette menes den interesseavveining som må foretas. Fordelene ved tiltaket må 

 
4 Rt. 2006 s. 661 (Husebyskogen). 
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vurderes opp mot ulempene. Hvilke fordeler er det tale om? Det er, som nevnt, i hovedsak hensyn til 
den samfunnsmessige areal- og ressursdisponering som her er relevant. 
 
Videre skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt i vurderingen og 
interesseavveiningen, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd.  
 
 

Statsforvalterens vedtak: 
 
Klagen tas til følge. Statsforvalteren opphever Gausdal kommune sitt vedtak av 26. juni 2020. 
 
Saken returneres til Gausdal kommune for ny behandling. 
 
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. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Jo-Bjørner Haugen  
avdelingsdirektør 
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