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Klageavgjørelse i sak om dispensasjon til riving og oppføring av tilbygg på 
gnr. 155 bnr. 15 i Gausdal kommune 

Vi viser til oversendelse av klagesak fra Gausdal kommune i brev 3. mai 2019, journalført hos oss 8. 
mai 2019. Fylkesmannen beklager den lange saksbehandlingstiden. 
 
Sakens bakgrunn 
Sakens bakgrunn forutsettes kjent av partene. Vi gir derfor bare et kortfattet sammendrag av saken. 
Ansvarlig søker Terje Bjørnstadjordet søkte 14. september 2018 på vegne av tiltakshaver Torbjørn 
Seielstad om riving og oppføring av tilbygg på gnr. 155 bnr. 15 i Gausdal kommune.  
 
Kommunen fant at tillatelse til omsøkt tiltak var avhengig av dispensasjon fra maksimalt tillatt 
bruksareal (BRA) i gjeldende reguleringsplan. Dispensasjon ble innvilget 7. november 2018. Seielstad 
(heretter klager) påklaget dispensasjonsvedtaket i e-post 26. november 2018.  
 
Planutvalget i kommunen behandlet klagen i møte 12. april 2019 og fant ikke grunn til å ta klagen til 
følge. Saken ble deretter oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
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, 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 klager. Det 
innebærer at klager 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. 
 
Fylkesmannens vurdering 
 

 
1 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71. 
2 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967. 
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Planstatus 
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplanen «Enge- og Myhre seter» med planid. L.12.173. Ifølge 
punkt 2.3 i planens bestemmelser er maksimalt tillatt BRA 190 m2. Følgende situasjonskart viser hva 
som søkes revet og hva som søkes oppført som tilbygg: 
 

 
Utsnitt fra sakens dokumenter som viser hhv. eksisterende og nytt situasjonskart 

 
Den aktuelle tomtens BRA etter omsøkt riving og oppføring vil ifølge innleverte søknadsdokumenter 
bli 186 m2. Etterfølgende undersøkelser har imidlertid brakt på det rene at tomtens BRA vil bli 206 
m2. Tomtens BRA vil dermed overstige reguleringsplanens maksimalt tillate utnyttelsesgrad med 
16m2. Dette medfører at tillatelse til omsøkte tiltak er avhengig av dispensasjon. 
 
Om kommunens dispensasjonsvurdering 
 
Etter pbl. § 21-2 første ledd skal en søknad om byggetillatelse «gi de opplysninger som er 
nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket.» Loven oppstiller etter sin ordlyd et 
uttrykkelig krav om at det må foreligge en grunngitt dispensasjonssøknad. Forarbeidene til 
sistnevnte bestemmelse sier at 
 

«er et tiltak avhengig av dispensasjon må det søkes særskilt om dette, jf. § 19-1, … Det vil 
være avslagsgrunn dersom søknad om tillatelse til tiltaket forutsetter dispensasjon, og det 
ikke er søkt om dette. Eventuelt kan kommunen avvise søknaden.»3 

 
Kravet om grunngivelse av dispensasjonssøknader er eksplisitt nedfelt i pbl. § 19-1. Ifølge lovens 
forarbeider har dette sin årsak i behovet for klargjøring av søkernes begrunnelsesplikt.4 Loven har 
videre særskilte saksbehandlingsregler for dispensasjonssøknader, som er med på å sikre 
tilstrekkelig medvirkning fra berørte parter og utredning av saken. Naboer skal varsles om 

 
3 Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) punkt 27.5 s. 317.   
4 Ot.prp.nr.32 (2007-2008) punkt 6.19 s. 243. 
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dispensasjonssøknaden, og berørte regionale og statlige myndigheter skal gis mulighet til å uttale 
seg før bygningsmyndigheten gir dispensasjon, jf. pb. § 19-1. 
 
Loven krever etter dette en spesifikk og grunngitt dispensasjonssøknad. Dersom slik søknad 
mangler har ikke kommunen kompetanse til å gi dispensasjon. Som kommunen selv påpeker i sitt 
vedtak er det ikke søkt om dispensasjon i saken. Det hefter derfor feil ved kommunens vedtak. Feil 
som gjelder det rettslige grunnlaget for vedtaket (såkalt materiell feil) medfører nesten alltid 
ugyldighet.  
 
Fra Sivilombudsmannens uttalelse 27. mars 2019 i sak 2018/4012 siteres følgende: «Fraværet av en 
dispensasjonssøknad kan ikke repareres gjennom byggesøknadsbehandlingen i kommunen og 
klagesaksbehandlingen hos Fylkesmannen. Kommunen skulle her ha gitt tiltakshaver en frist for å 
komplettere søknaden, og deretter eventuelt ha avslått søknaden som mangelfull i fraværet av en 
grunngitt dispensasjonssøknad.» 
 
Med avgjørende vekt på at kommunen manglet kompetanse til å gi dispensasjon, er Fylkesmannen 
kommet til at feilen fører til at kommunens vedtak er ugyldig, jf. fvl. § 41 og ulovfestede regler om 
ugyldighet.  
 
Fylkesmannens kompetanse i denne saken 
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesaken fremgår av forvaltningsloven § 34. Av bestemmelsens 
tredje ledd følger det at klageinstansen som hovedregel ikke kan endre det påklagede vedtaket til 
skade for klageren. Dermed har Fylkesmannen i denne saken ikke kompetanse til å oppheve eller 
endre vedtaket, selv om vedtaket etter vår vurdering er ugyldig.  
 
Fylkesmannen har imidlertid generell kompetanse til å omgjøre vedtak uten at dette er foranlediget 
av klage, altså utenfor klagesak, jf. fvl. § 35 andre ledd. Dersom Fylkesmannen benytter denne 
kompetansen, gjøres dette i en egen sak. Vi finner etter omstendighetene ikke grunn til å vurdere 
omgjøring etter fvl. § 35, og vil derfor ikke opprette sak om dette. Begrunnelsen er at den aktuelle 
overskridelsen av maksimal BRA er minimal. Videre viser vi til at omsøkte tiltak dreier seg om å rive 
og sette opp tilsvarende hytte som i dag, slik at også innvirkningen på naboer og omgivelsene for 
øvrig er av minimal karakter. 
 
Klagers anførsel om gjerderett 
 
I klagen er det gjort gjeldende at vedtaket feilaktig oppgir at det i henhold til gjeldende 
reguleringsplan ikke er tillatt å sette opp gjerde på tomten. Klager begrunner dette med at tomten i 
sin tid ble solgt fra Erik Enge med tillatelse til å gjerde inn tomten. Vedlagt klagen ligger den aktuelle 
kjøpekontrakten. Ifølge klager ble deler av tomten lovlig gjerdet inn for 10-15 år siden. 
 
Det som er regulert i kjøpekontrakten er privatrettslig, det vil si at det regulerer rettsforholdet 
mellom private, nærmere bestemt kjøper og selger. Dette i motsetning til offentlig rett, som gjelder 
rettsforholdet mellom private rettssubjekter og det offentlige, jf. pbl. § 21-6. Privatrettslige forhold 
skal bygningsmyndigheten ikke ta stilling til. Ved vurderingen av spørsmålet om det skal gis tillatelse 
til omsøkte tiltak, er derfor både kommunen og Fylkesmannener avskåret fra å ta stilling til den 
påståtte gjerderetten. 
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Fylkesmannen nøyer seg derfor med å konstatere at nevnte reguleringsplan ikke tillater inngjerding 
av enkelttomter, jf. punkt 2.6 i planbestemmelsene. Vi kan derfor ikke se at kommunen har gitt 
feilaktige opplysninger om dette i vedtaket.  
 
Konklusjon 
 
Selv om Fylkesmannen er kommet til at kommunens vedtak er ugyldig, vil vi på bakgrunn av 
redegjørelsen over stadfeste kommunens vedtak. Dette betyr at ugyldigheten ikke påvirker 
vedtakets rettsvirkning. Vedtaket må med andre ord legges til grunn etter sitt innhold, frem til det 
eventuelt oppheves eller endres, eksempelvis ved dom. 
 
Fylkesmannens vedtak 
 
Fylkesmannen stadfester Gausdal kommunes vedtak av 7. november 2018 om dispensasjon. 
 
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 
 
Jo Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
David Larsen 
seniorrådgiver 
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