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G/BNR 225/38 ESPEN HAGEN - KLAGE PÅ AVSLAG FOR OPPFØRING AV 
GARASJE I FRYDENLUND 19, INNENFOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR 
SEGALSTAD BRU. 
 
Vedlegg:  - Søknad om dispensasjon på gnr:225 bnr:38 datert 16.07.2019. 
 - Klage på avslag om dispensasjon datert 19.08.2019.
  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Espen Hagen påklager administrasjonens avslag på dispensasjonssøknad fra 
arealgrense for garasje i del.sak 279/19. Garasjen omsøkes med et bruksareal på 63 m². 
Eiendommen ligger innenfor områdereguleringsplan for Segalstad bru som tillater 
garasjer/uthus med bruksareal inntil 50 m². Omsøkte garasje overskrider således 
arealgrense fastsatt i gjeldende reguleringsplan. 
 
Klagen begrunnes blant annet med at i området eiendommen ligger er det mer spredt 
boligbebyggelse sammenlignet med et boligfelt, og at tomten er stor og romslig. 
I tillegg føler klageren at han er blitt feilinformert fra kommunen på et tidligere 
tidspunkt vedrørende bygging på annen manns grunn. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det ble i del.sak 279/19 datert 08.08.2019 gitt avslag på søknad om oppføring av garasje med 
bruksareal på 63 m², innenfor områdereguleringsplan for Segalstad bru. Avslaget ble 
begrunnet med at vilkårene i Plan- og bygningslovens § 19-2 ikke var oppfylt.  
 
Beskrivelse av søknaden, eiendommen, reguleringsmessige forhold m.m. 
Espen Hagen søker om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje med et 
bruksareal på 63 m² på eiendommen g/bnr. 225/38 i Frydenlund 19. 
 
Etter arealøverføring i november 2018, er tomtestørrelsen på 2 170 m². 
 
Eiendommen omfattes av områdereguleringsplan for Segalstad bru, område B3-7a, vedtatt i 
kommunestyret 29.11.2018, og er i dag bebygd med en enebolig og en garasje med bruksareal 
på 18 m². I reguleringsbestemmelsene § 5.1.7 står følgende: 



  
 
 

  
 
 

 

Garasjer og uthus: Maksimal mønehøyde for garasjer og uthus: 5,5m. Garasjer og uthus 
tillates ikke brukt til beboelse, store vinduer tillates ikke. Garasjer/uthus skal ikke ha 
bruksareal (T-BRA) over 50 m², og skal tilpasses og underordnes bolighuset. 
  
I tillegg omsøkes garasjen plassert innenfor hensynssone for høyspenningsanlegg. Dette er i 
brev datert 21.06.2019 avklart med Eidsiva Nett AS som bekrefter at innregulerte 
hensynssone over eiendommen ikke lenger er nødvendig med hensyn på å ivareta deres 
interesser. 
 
Nevnte forhold utløser krav om dispensasjon for at søknaden skal kunne innvilges. 
 
Dispensasjoner omfattes av Plan- og bygningslovens § 19-2, der følgende siteres: 
«Kommunene kan gi varige eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen de skal dispenseres fra, eller  
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
Administrasjonens vurdering og kommunens vedtak i første instans. 
Arealgrensen i Områdereguleringsplan for Segalstad bru vedtatt i kommunestyret 
29.11.2018, er satt til 50 m². Det vil si at arealgrensen for omsøkte garasje overskrides med 
13 m². 
 
En eventuell godkjenning av omsøkte tiltak vil fort danne presedens, slik at planen ikke blir 
det styringsverktøyet den var tenkt som. Dette vil være uheldig. Det er derfor i allmennhetens 
interesse at planen blir fulgt. Fordelen ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn 
ulempene. 
 
Bygget er i strid med hensynet bak bestemmelsene, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke 
større enn ulempene. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er med dette ikke oppfylt, og 
søknaden blir å avslå. 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens bestemmelser § 19-2 og § 20-4 a, jfr. 
kommunestyrets delegering av 29.09.2016, avslår Gausdal kommune foreliggende søknad 
om oppføring av garasje med bruksareal på 63 m² på eiendommen g/bnr. 225/38 innenfor 
områdereguleringsplan for Segalstad bru. Avslaget begrunnes med at vilkårene i PBL        
§ 19-2 ikke er oppfylt. 
 
KLAGEBEHANDLING. 
Mottatt klage datert 19.08.2019 gjelder vedtak truffet av Gausdal kommune i del.sak 279/19 
datert 08.08.2019, og klagen er dermed avgitt innen klagefristen.  
 
Klagen refereres i sin helhet: 
Klager herved på avslag på søknad om dispensasjon i Områdereguleringsplan for Segalstad 
bru for oppføring av garasje på Gnr:225 bnr:38. Saksnr: 279/19. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Søknadsprosessen startet høsten 2018, og jeg var da i kontakt med byggesak angående 
bygging av garasje. De sa at det ikke lå inne noen restriksjoner angående størrelse på garasje 
på min tomt i planen som gjaldt da. Jeg ville sette opp en garasje med BRA på 63,36 m² og 
ble derfor anbefalt om å søke før ny reguleringsplan trådte i kraft. 
På samme tid startet vi en prosess med arealoverføringer med nabotomta Gnr:225 bnr:50. 
Arealoverføringer ble gjort for at det skulle bli en mer fornuftig og praktisk grense mellom 
disse to eiendommene, der blant annet området jeg skulle sette opp garasje ikke tilhørte min 
tomt slik grensene var da. Jeg var i denne prosessen tilfeldig i kontakt med en ansatt på 
byggesak som sa at arealoverføringen slik jeg forsto det, måtte være i orden før jeg kunne 
søke om å bygge garasjen. I etterkant skjønner jeg at jeg muligens misforsto eller ble 
feilinformert angående dette, siden jeg nå er blitt fortalt at man faktisk kan søke om å få 
bygge på annen manns grunn. 
Uansett, tiden gikk og arealoverføringene ble ikke tinglyst før den nye reguleringsplanen 
trådte i kraft og jeg fikk med andre ord ikke søkt før ny plan kom. Jeg søker derfor nå om 
dispensasjon fra gjeldende plan. 
I området hvor tomta ligger er det mer spredt boligbebyggelse sammenlignet med et boligfelt. 
Avstanden til nærmeste bygg, som er vårt eget lager er 13,5 meter og nærmeste nabo er 35-40 
meter fra garasjen. 
Begge tomtene som garasjen blir liggende inntil er våre egne, tilhørende Gartnerhagen 
eiendom as. 
Garasjen blir liggende delvis under terreng. 
Tomta er stor og romslig, den er på 2170m² og BYA utnyttingsgrad blir bare på 10,2% hvis 
jeg får bygge slik jeg ønsker. 
Antall m² garasjen overskrider gjeldende plan er kun 13,36m² BRA. 
Garasjen er innenfor planen på høyde og at den i tillegg blir liggende delvis under terreng så 
blir den etter min mening ikke til sjenanse for noen. 
 
Håper på et fornuftig og positivt utfall av klagen. 
 
VURDERING AV KLAGEN. 
Det er beklagelig dersom tiltakshaver opplever å ha blitt feilinformert fra kommunen. Det er i 
alle byggesaker tiltakshavers plikt og ansvar å sette seg inn i gjeldende lover og regler. 
Opplysninger som blir gitt ved tilfeldige møter med ansatte i kommunen, skal ikke senere 
kunne brukes som argumentasjon for at det er gitt uklare svar. 
  
Områdereguleringsplan for Segalstad bru ble lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn i perioden 
06.06.2017 – 01.09.2017, og 2. gangs offentlig ettersyn i perioden 15.06.2018 – 01.09.2018. 
Tiltakshaver skal ha mottatt nabovarsel ved oppstart, 1. gangs offentlig ettersyn og 2. gangs 
offentlig ettersyn av ny områdereguleringsplan, og var med dette kjent med at nye 
bestemmelser var under utarbeidelse. Gartnerhagen Eiendom AS ved blant andre Espen 
Hagen kom med 2 innspill til den nye planen, august 2017 og mars 2018. Ingen av disse 
innspillene omhandlet arealgrensen.  
Områderegulering ble vedtatt i kommunestyret den 29.11.2018. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Områdereguleringsplan for Segalstad bru er nylig vedtatt. En eventuell godkjenning av 
garasje over fastsatt arealgrense i planen, vil fort danne presedens, slik at planen ikke blir det 
styringsverktøyet den var tenkt som. Kommunedirektøren vurderer at dette vil være uheldig 
og fordelene ved å gi dispensasjon er således ikke klart større enn ulempene.  
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er med dette ikke oppfylt og søknaden blir å avslå, jfr. 
plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Etter kommunedirektørens vurdering tilfører ikke klagen nye opplysninger i saken som gjør at 
planutvalget bør endre vedtaket i del.sak. 279/19. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Foreliggende klage fra Espen Hagen datert 19.08.2019 tas ikke til følge. Jfr Plan- og 
bygningslovens § 19-2 er fordelene ved å gi dispensasjon ikke klart større enn ulempene. 
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er med dette ikke oppfylt. Planutvalget opprettholder 
administrasjonens vedtak i del.sak 279/19 datert 08.08.2019. 


