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Klageavgjørelse - byggetillatelse garasje - gbnr 128/37 i Gausdal kommune 

Statsforvalteren viser til kommunens oversendelse og vårt brev om behandlingstid av 17.12.2020. 
 
Kort om saken  
Jan Ove Bratrok søkte 12.08.2020 om riving av eksisterende garasje og oppføring av ny på BYA 49 m2 
på sin eiendom gbnr 128/37. Ved nabovarslingen innga Mary og Bjørn Tøftum merknad der de 
påstår at det ikke er vegrett til eiendommen. De opplyste at det i 1973 ble gitt avslag på en søknad 
om avkjøringstillatelse til deres eiendom gbnr 128/31. Kommunen ga likevel tillatelse til tiltaket i 
vedtak av 03.09.2020. Nabo Tøftum påklaget vedtaket 03.10.2020 hvor de skriver at de venter på 
svar fra fylkeskommunen om vegrett til gbnr 128/37. Innlandet fylkeskommune bekreftet i brev av 
28.10.2020 at tomta har avkjøringstillatelse til garasje, men ikke til boligformål. Klagen ble deretter 
behandlet i planutvalget 27.11.2020, men ikke tatt til følge. 
 

Statsforvalterens vurdering av saken 
 
Den påklagede avgjørelsen fra kommunen er et enkeltvedtak. Som nabo har dere rett til å klage på 
avgjørelsen, og vi konstaterer at klage er levert innen utløpet av klagefristen, jf. fvl. §§ 29 og 30. 
 
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 prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34. 
 
Plan- og bygningsloven er en positivrettslig lov. Det betyr at kommunen i utgangspunktet plikter å gi 
tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven, jf. pbl. § 21-4 første ledd.  
 
Når det gjelder plansituasjonen har kommunen opplyst: «Tomta ligger i uregulert område og ligger i 
kommuneplanens arealdel innenfor LNF sone 2 med spesielle kulturlanskapsinteresser. Her er det 
forbud mot ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Da dette 
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er en erstatningsgarasje som ikke blir vesentlig større enn den gamle, ligger det innenfor det som 
kan godkjennes etter bestemmelsen. Garasjen har heller ingen uheldig påvirkning på 
kulturlandskapet.»  
 
Statsforvalteren legger beskrivelsen til grunn og deler kommunens vurdering. Vi bemerker at 
reguleringen i utgangspunktet tilsier at alle nye tiltak som ikke inngår i stedbunden næring, rent 
formelt betinger at det søkes om og innvilges dispensasjon fra kommuneplanen. Når det som her 
dreier seg om en erstatningsgarasje, anser vi likevel at lovens vilkår for å dispensere er oppfylt. 
 
Det er ikke opplyst eller anført i klagen at tiltaket berører klagers nabointeresser. Statsforvalteren 
kan heller ikke se at omsøkt tiltak kommer i konflikt med materielle bestemmelser i pbl. når det 
gjelder garasjens størrelse, plassering eller utforming. I likhet med kommunen, konstaterer vi at 
tiltaket heller ikke kommer i konflikt med krav til minsteavstand fra fylkesvegen, jf. vegloven § 29. 
 

 
 
Klagen gjelder tiltakets rett til å benytte eksisterende avkjøring til Øverbygdsvegen, veg nr. 2530. 
Denne myndigheten forvaltes av Innlandet fylkeskommune. I pbl. § 21-5 fremgår at kommunen har 
en samordningsplikt når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra annen myndighet. 
Kommunen skal i tilfeller som nevnt forelegge saken for berørt myndighet, hvilket her ble gjort. 
Da det alt var gitt byggetillatelse for tiltaket, ble klagen korrekt gitt oppsettende virkning inntil det 
forelå svar fra Innlandet fylkeskommune. I svarbrev 28.10.2020 anså fylkeskommunen avkjørselen 
som lovlig når det gjelder bruken for garasjen/opplagsplassen som ligger på gbnr 128/37. Dette med 
bakgrunn i at avkjøringen hadde vært i langvarig bruk og med referanse til vegvesenets håndbok. 
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Det ble opplyst at det kreves søknad om endret bruk av avkjøring dersom det senere blir søkt om 
byggetillatelse for bolighus på eiendommen, hvoretter det i tilfelle kan bli aktuelt å henvise til bruk 
av nærliggende avkjørsel, samleveg nr. 98709. 
 
Tiltaket anses etter dette å være i tråd med materielle krav både i plan- og bygningsloven og i 
vegloven. Som nevnt ovenfor har søker rettskrav på å få tillatelse når det ikke foreligger 
avslagsgrunn. Klagen har etter dette ikke ført frem. 
 

Statsforvalterens vedtak 
 
Statsforvalteren stadfester Gausdal kommunes vedtak av 03.09.2020 i sak om oppføring av garasje 
på gbnr 128/37. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Magne Djup 
fagdirektør 
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