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SAKSNR. 20/1355 – TILSVAR TIL NABOKLAGE – UTFYLLENDE BEGRUNNELSE 

 

Innledning  

Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS er engasjert av eierne av gnr. 224 bnr. 146 for å 

kommentere den fremsatte naboklagen mot byggetillatelse med dispensasjon, vedtatt 

11.09.2020 med saks- og dokumentnummer 20/1355-7. 

 

Vi vil i det følgende redegjøre for hvorfor vi mener kommunens saksbehandling og beslutning 

er korrekt, hvorfor dispensasjonsvilkårene er innfridd, og tilbakevise påstandene i klagen. Vi 

ber om at dette dokumentet følger saken i den videre klagebehandling; både internt i 

kommunen og ved eventuell oversendelse til Fylkesmannen.  

 

Gjennomgang av sakskomplekset 

Den nå påklagede byggetillatelsen er resultatet av en byggesøknad foranlediget av 

Fylkesmannen i Innlandet sin opphevelse av Gausdal kommunes opprinnelige byggetillatelse 

av 06.03.2019.  

 

Fylkesmannens opphevelse ble begrunnet med at terrenginngrepet på hyttetomten var større 

enn nødvendig, og at tiltaket følgelig ikke var i tråd med reguleringsplanens pkt. 3.6. 

Kommunens vedtak om byggetillatelse uten dispensasjon fra planbestemmelsen, var derfor 

uhjemlet og ugyldig. Det fremgår av plan- og bygningsloven § 19-1 at «[d]ispensasjon krever 

grunngitt søknad». Dette innebærer at kommunen ikke har hjemmel til innvilge byggetillatelse i 

strid med reguleringsplan uten at det er søkt om dispensasjon; noe det ikke var i denne saken. 

 

Som avsluttende bemerkning fremhever Fylkesmannen muligheten for å tillate tiltak i strid med 

reguleringsplan på bakgrunn av dispensasjonssøknad etter reglene i pbl. §§ 19-1, jf. 19-2. Det 

fremstår som åpenbart at det er fraværet av dispensasjonssøknad og -vedtak som er den 

konkrete bakgrunnen for Fylkesmannens opphevelse.  

 

Vår referanse: 12747 - NK 

Ansvarlig advokat: Nina Kibsgaard 

Dokumentnummer: 70018 
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Fylkesmannens gjennomgang av saken opp mot planbestemmelsene kan ikke leses som en 

kritikk av hyttetiltaket i seg selv. Ved å lese drøftelsen i sammenheng med konklusjonen, er 

det klart at gjennomgangen er gjort utelukkende for å avdekke hvorvidt kommunen hadde den 

nødvendige hjemmel til å fatte det vedtaket de gjorde. Avgjørelsen kan derfor ikke tas til 

inntekt for at Fylkesmannen prinsipielt motsetter seg det konkrete tiltaket med den omsøkte og 

nå godkjente byggehøyde.  

 

Om det påklagede vedtaket 

Som følge av opphevelsen fattet Gausdal kommune den 11.09.2020 et nytt vedtak på 

bakgrunn av blant annet søknad om dispensasjon.  

 

Kommunen skal være generelt tilbakeholdne med å innvilge dispensasjoner fra vedtatte 

arealplaner, men det er selvsagt at dispensasjonsinstituttet skal fungere som en 

unntaksordning for å oppnå gode resultater. Det er derfor avgjørende at kommunens 

dispensasjonsvurdering tar opp i seg relevante forhold som påvirkes av avviket fra 

bestemmelsen det er søkt om dispensasjon fra. Vilkårene om dispensasjonens tilsidesettelse 

av de bakenforliggende hensyn samt avveiingen av fordeler mot ulemper må gjenspeiles i 

drøftelsen. 

 

Dispensasjonsvurderingen må i denne saken ses på bakgrunn av at kommunen allerede har 

vurdert tiltaket som helhet, og opprinnelig funnet at det er i tråd med plangrunnlaget. Avviket 

mellom den omsøkte situasjonen og planbestemmelsen er følgelig verken stort eller åpenbart.  

 

I dispensasjonsvurderingen tar kommunen utgangspunkt i planbestemmelse pkt. 3.6 om 

terrengtilpasning. Drøftelsen tar for seg de konkrete stedlige forholdene ved tomten, hvor 

topografien vurderes i forhold til terrengpåvirkningen. Det fremheves at den aktuelle tomten 

ligger nede i et søkk, og at det derfor er naturlig at det fylles opp noe. Denne drøftelsen viser 

at de plasseringsmessige konsekvensene ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å 

kunne fylle opp en tomt i et søkk er større enn ulempene. Vi minner om at kommunen 

innledningsvis fremholder tomtestørrelsen som positiv i forhold til eventuelle ulemper. 

Tiltakseiendommen er i dette tilfellet 1,9 daa; altså enda større enn de fleste andre tomtene. 

 

Hva gjelder de estetiske konsekvensene av dispensasjonen, viser kommunen til at fyllingen er 

slaket ut og vil gro til på en naturlig måte. Dette underbygger at de visuelle kvalitetene ved 

tomten ikke blir vesentlig tilsidesatt, da man oppnår en naturlig overflate. Også forholdet til de 

omkringliggende tomtene belyses, og viser at vurderingen ikke bare fokuserer på 

tiltakseiendommen.  

 

Også hensyn til omkringliggende naboer er vurdert i dispensasjonsdrøftelsen. Kommunen 

viser til hvordan de to nabohyttene er plassert, og hvordan den omsøkte hytten tilpasser seg 

disse. Avtrapping i byggehøydene fremheves som en naturlig måte å plassere byggene på, og 

bidrar til at de landskapsestetiske hensynene ikke blir tilsidesatt.  
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I en dispensasjonsvurdering skal kommunen også vurdere alternativer til den 

dispensasjonsbetingede løsningen. Dette har Gausdal kommune gjort ved å vurdere hvilken 

virkning en kombinasjon av høyere grunnmur og lavere fylling ville hatt. Kommunen viser at en 

slik konstruksjon ville medført større ulemper både for brukbarheten av hytten og estetikken, 

uten at noen av ulempene med byggehøyde ville blitt avbøtet. Dette er fordi både møne- og 

gesimshøyde relaterer seg til høyde på overkant grunnmur, og at grunnmuren maksimalt kan 

ha en høyde på 80 cm. Dette medfører at lavere grunnmur gir lavere total byggehøyde. I 

denne saken er grunnmuren betydelig lavere enn maksimum, slik at total byggehøyde kunne 

vært en god del høyere og likevel i tråd med reguleringsplanen. Ettersom dette ikke er 

hensiktsmessig, er terrenget forandret for å gi en mer brukbar hytte godt innenfor maksimal 

tillatt totalhøyde. Det er derfor ingen fast sammenheng mellom terrengfyllingens høyde og 

utsiktsforholdene på naboeiendommen.   

 

Hensynet til eventuell uheldig presedensvirkning er også vurdert av kommunen. Her er den 

konkrete fyllingen og det avviket den innebærer fra regulert løsning vurdert opp mot andre 

hytter i området. Konklusjonen er at det i denne saken er tale om en mindre fylling enn i øvrige 

områder, og følgelig at noen uheldig presedensvirkning ikke vil inntre.  

 

Avslutningsvis henviser kommunen til det frie forvaltningsskjønn som en kommune har 

innenfor utøvelsen av kommunalt selvstyre. Formuleringen i pbl. § 19-2 sier at «[k]ommunen 

kan gi […] dispensasjon» [min kursivering]. Bruken av ordet «kan» innebærer at kommunen 

ikke må innvilge dispensasjon selv om vilkårene ellers er innfridd. Dispensasjonsinnvilgelse er 

følgelig underlagt forvaltningsskjønn, og det skal mye til for å overprøve kommunens 

beslutning.  

 

Kommentarer til klagen 

Klagen består av et brev med noen innledende merknader, i tillegg til løpende kommentarer i 

en versjon av selve vedtaket.  

 

Klager innleder med at de fremdeles forholder seg til Fylkesmannens opphevelse av vedtaket. 

Til dette vil vi påpeke at Fylkesmannens opphevelsesvedtak ble gjort som følge av manglende 

dispensasjonssøknad og -vurdering; ikke på grunn av hyttens beskaffenhet. Vi kan ikke se at 

dette argumentet skal kunne føre frem, ettersom det i foreliggende, etterfølgende 

byggetillatelse er søkt om og innvilget dispensasjon i tråd med pbl. §§ 19-1 og 19-2.  

 

Videre fremheves det at det til dispensasjonssøknaden kun ble vedlagt tegninger som viste 

omsøkte tomtehøyder; ikke de opprinnelige høydene. Ettersom søknaden om legalisering etter 

Fylkesmannens opphevelse var en forlengelse av den opprinnelige byggesaken, besitter 

kommune tilstrekkelig tegningsmateriell til å bedømme virkningen av det omsøkte 

terrengarbeidet. Dokumentasjonskravene i SAK10 § 5-4, tredje ledd, bokstav m), er derfor 

innfridd i denne saken. Vi vil uansett bemerke at det i hovedsak er de nye terrenglinjene som 

skal fremgå i søknadsdokumentasjonen; se veiledningsteksten til sistnevnte bestemmelse. 
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Dette samsvarer også med dokumentasjonskravet i reguleringsplanens pkt. 3.5. Vi kan ikke se 

at denne klageanførselen skal få betydning for saken.  

 

Videre gjengir klagen vedtaket, og enkelte punkter kommenteres.  

 

Den første kommentaren knytter seg til byggehøydene på tiltakseiendommen. Det fremheves 

at klager tok nøye hensyn til reguleringsplanbestemmelsene da de ervervet sin hyttetomt, og 

konkluderte med at hytten foran – dersom den ble bygget i tråd med planbestemmelsene – 

ikke ville medføre utilbørlig sjenanse. Vi vil fremheve at det ut fra de skjønnsmessige og internt 

relaterte byggehøydebestemmelsene ville vært svært vanskelig å forutsi den nøyaktige 

byggehøyden på en fremtidig hytte. For det første er det et slingringsmonn hva gjelder 

terrengarbeidene. Videre tillates grunnmurer oppført inntil 80 cm over planert terreng, og 

møne- og gesimshøyde tar utgangspunkt i topp grunnmur. Maksimal mønehøyde som tillates 

– avhengig av byggemåte – er 6 meter over topp grunnmur. Den påklagede hytten slik den nå 

er godkjent ligger på en fylling som er inntil 1,6 meter over opprinnelig terreng, med 0,2 meter 

frilagt grunnmur. Mønehøyden er 5 meter fra topp av grunnmur.  

 

Dersom både høyden på frilagt grunnmur og mønehøyden hadde blitt utnyttet maksimalt i 

henhold til reguleringsplanene, ville bygningen vært 1,6 meter høyere over terreng enn den er 

nå. Det er urealistisk at hytten kunne vært bygget uten noen som helst form for grunnarbeider 

som hevet terrenget noe. På tross av dette kunne hytten iht. reguleringsplanen uansett hatt sin 

nåværende maksimale mønehøyde uten at det var blitt foretatt noen forandring i 

terrenghøyden.  

 

På bakgrunn av dette finner vi ikke at det er hold i argumentet om at en nøye gjennomgang av 

reguleringsplanen gav en berettiget forventning om at nabohytten skulle være lavere enn det 

den faktisk er. 

 

Videre kommenterer klagen selve dispensasjonsvurderingen. I korte trekk synes det som om 

klagerne er uenige i kommunens vurdering av at hensynet bak bestemmelsen ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2. Til støtte for sin innstilling, viser klager til Fylkesmannens 

uttalelser av 03.02.2020.  

 

Som tidligere nevnt, er det på det rene at Fylkesmannens vurderinger knytter seg til om 

grensene for den terrengbehandlingen som tillates i medhold av planbestemmelsene pkt. 3.6 

er overskredet. Fylkesmannen finner at grensene er overskredet, men gjør ingen vurdering av 

hvorvidt overskridelsen medfører en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak 

bestemmelsen. Vi viser til det konklusjonen på side 3 i Fylkesmannens vedtak:  

 

«Fylkesmannen finner derfor at det omsøkte tiltaket ikke er i samsvar med 

reguleringsplanen.» 
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Vi kan ikke se at klagers motstand mot kommunens konklusjon kan tillegges særlig vekt, eller 

at Fylkesmannens uttalelser i brev av 03.02.2020 kan tas til inntekt for klagers posisjon.  

 

Dernest kommenteres det at terrengbehandlingen ikke var nødvendig for å oppnå et 

hensiktsmessig fall på tilkomstveien. Den faktiske hellingen som er oppnådd ved den aktuelle 

terrengtilpasningen er 1:8. Dette er i samsvar med Statens vegvesens anbefalinger; se 

håndbok N100 pkt. B.6. Stigningstallet på 1:8 er også i tråd med anbefalingene for private 

avkjørsler fra en rekke kommuner i landet. Vår oppfatning er følgelig at terrengforandringer for 

å oppnå et stigningstall på 1:8 er et gyldig og vektig argument i en dispensasjonsvurdering 

knyttet til terrengbearbeidelse.  

 

Som alternativ til terrengbehandling for å oppnå en akseptabel stigning, fremhever klagen at 

veien kunne vært strukket utover i lengde. En slik løsningen ville i seg selv kunne være 

dispensasjonsbetinget på grunn av regelen i pkt. 3.6 om at «[n]ødvendige inngrep i terreng og 

vegetasjon skal utføres så skånsomt som mulig». Vi kan ikke se at dette argumentet er særlig 

tungtveiende i forhold til den dispensasjonen som kommunen har innvilget.  

 

Neste punkt i klagen gir uttrykk for uenighet om at tiltakseiendommen oppnår noen klar fordel i 

forhold til ulempene på naboeiendommen. Til dette vil vi for det første bemerke at 

tiltakseiendommen oppnår en rekke fordeler ved dispensasjonen; bedre tilkomstvei i tråd med 

Vegvesenets anbefalinger, lavere grunnmur, bedre dreneringsforhold og penere estetikk. 

Videre vil vi bemerke at ulempene for naboeiendommen ikke er spesielt tungtveiende i forhold 

til de totale byggehøyder reguleringsplanen åpner opp for. Vi kan derfor ikke se at 

interesseavveiingen kommunen har foretatt med bakgrunn i pbl. § 19-2 ikke skulle lede til 

dispensasjon.  

 

Oppsummering 

Som gjennomgangen over viser, har kommunen begrunnet og fattet et riktig vedtak hjemlet i 

pbl. §§ 19-1 og 19-2. Både retts- og skjønnsanvendelsen er korrekt gjennomført, og 

avgjørelsen ligger innenfor rammene av dispensasjonsbestemmelsen.  

 

Vurderingene som er gjort i forhold til bakenforliggende hensyns tilsidesettelse og avveiing av 

fordeler mot ulemper er mangesidige og inneholder de relevante punkter. Vi er enige med 

kommunen i hvordan de ulike faktorene er vektlagt, og mener at dispensasjonen gir et 

hensiktsmessig tiltak.  

 

De alternative byggehøydene som planen tillater tilsier også at denne dispensasjonen er av en 

mer praktisk karakter for å sikre en hensiktsmessig hytte. Ved en maksimal utnyttelse av 

hyttetomten innenfor reguleringsplanens rammer ville både møne- og gesimshøyde kunne 

vært enda høyere. Så lenge dispensasjonen medfører et tiltak som likevel ligger innenfor disse 

ytre rammene, kan vi ikke se at hensynet til naboforhold skal veie særlig tungt i denne saken.  
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Klagers anførsler er fortløpende tilbakevist, og vi kan ikke se at de bringer nye momenter til 

saken som skulle tilsi et annet utfall. 

 

Vi er av den klare oppfatning at vi står overfor et gyldig fattet vedtak, og at det ikke er grunnlag 

til å endre det på bakgrunn av det som fremkommer i klagen.   

 

Denne saken har pågått svært lenge, og usikkerheten som de stadige klagene medfører 

innebærer etter hvert en stor belastning for tiltakshaver. Vi ber derfor om at kommunen 

ferdigstiller klagesaksbehandlingen så raskt som mulig, og innenfor den lovpålagte fristen i 

SAK10 § 7-1, første ledd, bokstav c).  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS 

 
ERIK KNOPH 
advokatfullmektig MNA 

erik.knoph@hammervollpind.no 


