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SAKEN GJELDER: 
DISPENSASJON FRA REGULERT BYGGEGRENSE - NYBYGG GARASJE 
EIENDOMMEN GNR/BNR 33/69 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Søknad om dispensasjon fra byggegrense i Reguleringsplan for Snøfugllia avlås. Formålet bak 
byggegrensen blir vesentlig tilsidesatt ved at tiltaket hindrer sikt i vegkryss og kommer for nært 
kommunale ledninger i grunnen. Bolig har allerede dobbel garasje i sokkel, og tilfører ikke 
eiendommen noe den mangler.  
 
Klage: Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, 
påklages til Fylkesmannen. En eventuell klage må fremlegges skriftlig til Skaun kommune innen 3 
uker etter at dette vedtaket er kommet fram. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen. 
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 

1. Søknad om dispensasjon 

2. Tegninger 

3. Tegnet situasjonskart 

4. Innmålt situasjonskart 

5. Reguleringsplan for Snøfugllia 

6. Ledningskart 

 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
Kåre Ørjan Olsen søker dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan for oppføring av garasje på 

sin eiendom gnr/bnr 33/69 i Snøfugllia. Garasjen ble oppført i 2017, og det er i realiteten snakk 

om ettergodkjennelse.  

Søknaden behandles som om tiltaket ikke er utført. Det vil derfor ikke bli ansett som en fordel eller 

ulempe for søker at garasjen allerede er oppført. Kommunen kan heller ikke vektlegge eventuelle 

økonomiske tap søker blir påført dersom omsøkte dispensasjon ikke godkjennes.  

 

Historikk: 

Byggetillatelse for bolig på eiendommen ble gitt 04.02.2008. Tillatelsen gjaldt «oppføring av 

enebolig med dobbel garasje i sokkel». Ferdigattest ble gitt 24.01.2014. 

I opprinnelig reguleringsplan for Snøfugllia var det regulert inn en felles parkeringsplass for 

beboerne i området øst for eiendommen. I 2008 søkte Norgeshus på vegne av Kåre Ørjan Olsen 

og Grete A. Nesse om en mindre reguleringsendring av Reguleringsplan for Snøfugllia for å fjerne 



felles parkeringsplass og tillegge arealet til deres eiendom. Begrunnelsen var at parkeringsplassen 

«blir arealkrevende og kommer tett opp mot deres bolig, med den følge at arealet på denne siden 

ikke blir mulig å benytte».  

I forbindelse med reguleringsendringen ble byggegrense (stiplet linje) flyttet lengre ut på 

eiendommen, med skrå linje ut mot veikryss for å ivareta sikt og avstand til ledninger i grunnen.  

 

Opprinnelig reguleringsplan 22.11.2006  Revidert reguleringsplan 17.09.2008 

 

Frittstående garasje ble oppført i nordre hjørne av eiendommen i 2017, uten at dette først ble 

omsøkt. Brev med anmodning om redegjørelse for om garasjen oppfyller kravene til tiltak som er 

unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven § 20-5 og byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 

ble sendt 12.02.2018. Det ble konstatert at garasjen er for høy til å være unntatt søknadsplikt da 

garasjen er på to etasjer og er høyere enn maksimumhøyde på 4 m møne og 3 m gesims. Det er 

også kortere mellom garasje og bolig enn avstandskravet på minimum 1 m. Garasjen ble dessuten 

oppført delvis utenfor regulert byggegrense, og da er det krav om dispensasjon for alle tiltak, jfr. 

pbl. § 1-6. 

Byggesøknad ble først mottatt 11.03.2018. Bygningsmyndigheten ble da oppmerksom på at tiltaket 

var avhengig av dispensasjon, og ansvarlige ble gitt frist til 01.05.2018 for å sende inn 

dispensasjonssøknad. Byggesøknad ble komplettert og dispensasjon ble omsøkt 27.04.2018. 

Kommunens oppmåler målte 26.06.2018 inn garasjen ved bruk av GPS, se vedlegg nr. 4. Resultatet 

viste at avstand fra garasjens ytterpunkt til eiendomsgrensen i nordre hjørne av eiendommen var 

2,6 meter. I garasjens bakkant er det 1, 5 meter fra garasje til nabogrense. Avstandskrav er etter pbl. 

§ 29-4 andre ledd 4 meter fra byggverk til grense. 

 

Tiltaket: 

Omsøkt garasje er på 40 m², har to etasjer og saltak. Første etasje består av biloppstillingsplasser. I 

2. etasje er det en bod på 10 m² og en delvis overbygd uteplass. Garasjens mønehøyde på portsiden 

er 6,5 meter.  



 

Søkers begrunnelse for tiltaket: 

I henhold til pbl. § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søker grunngir sin søknad. Søker har 

oppgitt følgende begrunnelse: 

Etter samtale med kommunen sommeren 2016 hvor jeg la fram byggeplanen min ble plassering 
av nytt garasjebygg diskutert. Siden tidligere reguleringsplan ble endret flere ganger mtp felles 
parkering forsto jeg det slik at jeg kunne bygge garasjen der den nå står. Hvis det nå viser seg at 
jeg har bygget utenfor byggegrensen så ønsker jeg å søke om dispensasjon for dette. 

 

Planstatus: 

Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014, stadfestet 09.02.2016, 

delplan Buvika. Eiendommen er vist som boligbebyggelse. 

Eiendommen er også omfattet av reguleringsplan for Snøfugllia med planident. 5029 200606, 

revidert 17.09.2008. Eiendommen er regulert til bolig. 

 

Nabovarsel: 

Naboer og gjenboere er varslet. Det er ikke kommet merknader til søknaden. 

 

Infrastruktur: 

Uttalelse fra trafikksikkerhetsansvarlig i Skaun kommune: 

Dersom byggelinje mot vegkryss Snøfugllia-Snøfuglstien forlenges i rett linje i begge ender viser 

den hvilke deler av arealet utenfor regulert byggelinje som er vesentlige for sikt og trafikksikkerhet, 

og som ikke bør beplantes eller bebygges med konstruksjoner over 0,5-0,6 meters høyde.  Det vil si 

at deler av garasje, deler av forstøtningsmur mot Snøfuglstien og deler av høyt gjerde mot 

Snøfugllia bør fjernes for å ivareta trafikksikkerheten i krysset. (De deler av forstøtningsmur og 

gjerde som ikke ligger innenfor denne byggelinjen med forlengelse, vurderes å ha mindre 

avgjørende betydning for trafikksikkerheten, selv om de for så vidt ligger utenfor byggelinje mot 

Snøfuglstien og Snøfugllia). 

 

Uttalelse fra vann- og avløpsansvarlig i Skaun kommune: 

Garasjen er for nære kommunale ledninger i grunnen. Det er en generell regel om 4 meter 

byggeforbud ved kommunale ledninger, dette for at vi skal ha muligheten til å grave oss ned på 

ledningen ved behov. Dette er fastslått i Sanitærabonnement som er vedtatt i Kommunestyret. Det 

er ca. 1,2 meter fra ledningene til garasjen, og plasseringen godtas dermed ikke.  



 

Utklipp fra ledningskart Utklipp fra innmålt situasjonskart, med inntegnet 

vannledning 

 

Dispensasjonsvurdering: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til bestemmelsen det 

dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke blir vesentlig tilsidesatt.  

Hensynet bak byggegrense mot veg er hovedsakelig å sikre fri sikt, plass til nødvendig 

vedlikehold/brøyting og sikre avstand til ledninger i grunnen. Slik som uttalelsen fra 

trafikksikkerhetsansvarlig viser så er deler av garasjen innenfor det arealet som er vesentlig for sikt 

og trafikksikkerhet, og som ikke bør bebygges med konstruksjoner høyere enn 0,5-0,6 meter. I 

tillegg er også garasjen for nære VA-ledninger i grunnen, noe som vil vanskeliggjøre tilgangen til 

disse. Hensynet bak byggegrensen blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. 

Det andre vilkåret som samtidig må være oppfylt for at en dispensasjon skal kunne innvilges er at fordelene må være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

Ordlyden «klart større» viser til at det må foreligge en kvalifisert overvekt av fordeler for at det skal 

kunne gis dispensasjon. I denne saken er fordelen at søker får ekstra biloppstillingsplass og 

lagringsplass. Dette argumentet får imidlertid liten betydning da eiendommen allerede er bebygd 

med en stor enebolig med dobbel garasje i sokkel. Sett i et nytte- og nødvendighetsperspektiv kan 

ikke rådmannen se at eiendommen blir tilført noe den mangler.  

Ulempene med å gi dispensasjon er at man fraviker fra en vedtatt plan og en byggegrense som er 

vurdert ut ifra de forholdene som den skal ivareta. Trafikksikkerhet er et viktig satsingsområde i 

kommunen, og det bør ikke dispenseres fra byggegrense i et veikryss i et familievennlig 

boligområde.  

Garasjen er også oppført nærmere kommunale ledninger i grunnen enn minimumskravet på 4 

meter. Dette gjør det vanskelig å grave seg ned til ledningene uten å påføre bygning som står 

nærmere enn 4 meter skade. Slike skader kan kommunen få erstatningsansvar for. Avstandskravet 

på 4 meter er også satt av hensynet til sikkerheten til de som utfører arbeid i slike grøfter. Dersom 

graveskråningene blir for bratt vil massene kunne rase ut. Alle som planlegger å føre opp et tiltak, 

avhengig om det er søknadspliktig eller ikke, plikter å undersøke om det ligger offentlige eller 

private ledninger i grunnen. Dette burde absolutt ha blitt sjekket opp før påbegynt byggearbeid. 

Hensynet til likebehandling tilsier at dette byggeforbudet må håndheves strengt, da vi i praksis gir 

avslag på søknader om å bygge nærmere kommunale ledninger enn 4 meter. Det er den som har 



oppført et søknadspliktig tiltak uten å søke som har ansvaret, og det gir en uheldig presedens 

dersom man uten risiko kan oppføre ulovlige bygg.  

Ettersom det var dagens eiere som søkte om reguleringsendringen i 2006, var de godt kjent med 

planen og måtte være klar over hvor byggegrensen gikk. Det finnes altså ikke noen formildende 

omstendigheter som skulle tilsi at plasseringen var unnskyldelig.  

 

Konklusjon: 

De kumulative vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er ikke oppfylt, og 

søknad om dispensasjon kan derfor ikke innvilges. 

 
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 

- Ikke relevant. 
 
 
 
 


