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Klagebehandling - Administrativt vedtak av 28.02.11 - Rammetilateise for
oppføring av tilbygg i Storgata 98, eiendommen 1 03/673, Fauske kommune -
Oppheving av kommunens vedtak

Vi viser til kommunens oversendelse av 7. april 2011.

Fylkesmannen opphever Fauske kommunes rammetilateIse for oppføring av tibygg i
Storgata 98. Tiltaket er i strid med reguleringsplanens bestemmelse om
utnyttingsgrad. Det er lagt ti grunn feil tomtestørrelse og kommunens tolkning av
reguleringsbestemmelsen kan ikke godtas. Partene er uenige om hvor tomtegrensen
går, og Fylkesmannen forutsetter at tilatelse ikke gis før denne er endelig avklart.
Kommunen må også vurdere hvorvidt titaket er i samsvar med reguleringsformålet.

Bakgrunn for klagen

Fauskebygg AlS fremmet den 26. oktober 2010 søknad om rammetilateIse for oppføring
av tilbygg i Storgata 98. Tiltakshaver er Skår Eiendom AS. Den 2. november 2010 ble det
fremmet en ny søknad. '. . .' :..
Leif Johansen har den 20. oktober 2010 skrevet under på nabovarsel, herunder krysset av
for at han samtykker i tiltaket.

I brev mottatt i kommunen 24. november 2010 har Tove M. Volden på vegne av sine
foreldre Leif og Asbjørg Johansen klaget på tilbygget på naboeiendommen. Tilbygget er
planlagt å strekke seg 19 meter ned til sjøen og ha en høyde på 7 meter. Det vil bli over
dobbelt så bredt som det eksisterende bygget, og vil være til stor ulempe og føre til verditap
for naboene. Tilbygget vil føre til tap av ettermiddagssol og utsikt. Det anføres at tilbygget
kunne ha vært bygd på en annen måte som hadde ført til mindre ulempe for dem. Videre
mener de at nabovarsel ble presentert feil og at det ble underskrevet på sviktende grunnlag.
Det er stilt spørsmål ved utnyttingsgraden, og anført at det burde være en buffersone
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mellom næring og boligeiendommer. Naboene stiler dessuten spørsmål ved sikkerheten
ved sveiseverkstedet.

I brev mottatt i kommunen 4. januar 2011 har Tove M. Volden på vegne av sine foreldre
Leif og Asbjørg Johansen uttalt seg til mottatt nabovarsel og utfyllng i sjø. Tidligere
nabovarsel angående tilbygg er kommentert. Det er stilt spørsmål ved om inntegnet
eiendomsgrense er korrekt, og bedt om at det foretas ny oppmåling.

Kommunen har i brev til Leif og Asbjørg Johansen datert 11. februar 2011 sagt at de har til
hensikt etter en helhetsvurdering av saken å gi ramme tilatelse for oppfØring av tilbygg som
omsøkt til Skår Eiendom AS i Storgata 98. Som begrunnelse for dette er det bL.a. vist til
reguleringsplanen fra 1998, at tomta må utvides med fyllng ut i sjøen og at det er grunn til
å tro at avstanden til nabo grense vil bli minst 4 meter. Dersom avstanden etter
behandlingen av saken i jordskifteretten viser seg å bli mindre enn 4 meter er kommunen
vilig til å gi dispensasjon fra plan- og bygningslovens krav.

Leif og Asbjørg Johansen har den 15. februar 2011 gitt Tove Marie Volden fullmakt til å
håndtere all korrespondanse i saken vedrørende utbygging og utfyllng i Storgata 98.

I brev fra Volden datert 17. februar 2011 er det anmodet om at byggesøknaden avvises på
grunn av mangler ved søknad og nabovarsel. Søknaden er ikke i henhold til
reguleringsplanen for området, og det er ikke søkt om dispensasjon eller gitt tilatelse til
utfyllng i sjøen. Det er vist til hva nabovarslet manglet. Videre er det bedt om å få
oversendt dokumenter, og det er anført inhabilitet. Selv om det ikke foreligger tilatelse, er
det gjort omfattende grunnarbeider og igangsatt oppføring av bygget.

RammetilateIse ble gitt ved kommunens vedtak av 28. februar 2011. Utnyttingsgraden er i
reguleringsplanen for Fauske østre del I, vedtatt 12. mars 1998, satt til 30 %.
Utnyttingsgraden for omsøkte tiltak blir 30,15 %, overskridelsen er å betrakte som mindre
vesentlig og trenger ikke dispensasjon. Kommunen finner grunn til å tro at grensen mellom
eiendommene går som angitt på karet, bygget er trukket ytterligere 0,5 meter fra grensen,
og det er grunn til å tro at avstanden til felles grense ikke vil bli mindre enn 4 meter. Det er
stilt som vilkår for tilatelsen at tilbygget ikke oppføres nærmere enn 4 meter fra grensen,
og at tiltakshaver svarer for alle økonomiske forpliktelser det medfører dersom det viser seg
at tilbygget er oppført i strid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Også igangsettingstilatelse ble gitt 28. februar 2011.

I et udatert skriv fra Volden på vegne av Leif og Asbjørg Johansen (28. februar 20ll?) er
kommunens brev av 11. februar 2011 kommentert. Hun reagerer på at byggeprosessen
staret opp uten at tilatelse var gitt, og anmoder om oppsettende virkning når tilatelse gis.
Tiltaket er i strid med reguleringsplanen når det gjelder formål og utnyttingsgrad.
Nabovarsel var mangelfullt, og eventuell utfyllng i sjøen krever søknad og tilatelse. Hun
har redegjort for deres syn når det gjelder eiendomsgrensen, og stilt spørsmål om hva
kommunen egentlig mener. Betydningen av å få klarlagt grensen er påpekt. De savner støtte
fra kommunen, som de mener burde gjort mer for å ivareta deres interesser. Saken bør
behandles av kommunens planutvalg, noe de også ble forespeilet tidlig i prosessen. Det har
etter deres mening vært en holdningsendring i kommunen, saksbehandler er byttet og det er
stilt spørsmål når det gjelder habiliteten.
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Volden har i e-post av 4. mars 2011 redegjort for hvor hun mener grensen mellom
eiendommene går. Hun godtar ikke at bygget med en lengde på 33 meter plasseres bare ca.
1,2 meter fra grensen.

I e-post datert 17. mars 2011 fra Volden er det igjen anført at tiltaket ikke er i tråd med
reguleringsplanen. På plankaret står det 1400 m2 med 30 % utnyttingsgrad, noe som gir en
maksimal utnytting på 420 m2. Utnyttingsgraden på tiltaket er derfor 12,8 % for høy, noe
som ikke kan beskrives som ubetydelig. Årsaken til at Fl har lavere utnyttingsgrad enn
andre forretningseiendommer, anføres å være at det er en buffersone i forhold til
overgangen til boligtomt. I tilegg ser det ut til at tilbygget bygges på fellesareal, noe som
ikke kan være tilatt. Det er anmodet om oppsettende virkning.

Volden ba den 17. mars 2011 Fylkesmannen om å gi oppsettende virkning i saken, og det
ble i denne forbindelse anført at tilbygget bygges innenfor 4-metersgrensen, at det har for
høy utnyttingsgrad og at det muligens føres opp på et fellesområde. Hun har redegjort for
dette. Vedlagt var bL.a. en beskrivelse av saksgangenlommunens behandling.

Oppsettende virkning ble gitt ved vår vedtak datert 24. mars 2011.

Plan- og utviklingsutvalget behandlet klagen i møte den 29. mars 2011 som sak 027/1 L.
Klagen ble ikke tatt til følge, og saken ble sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

Skår Eiendom AS viKetil Skår har i brev hit datert 4. april 2011 redegjort for hvordan han
oppfatter forholdene når det gjelder nabovarslingen i saken. Tilbygget vil redusere
klagernes utsikt litt mot vest, men ikke stenge utsikten mot Fauskevika. Tilbygget sperrer
for innsyn til hotellet på motsatt side, og litt ut over ytre del av Fauskevika. Når det gjelder
solforholdene, påvirker ikke tilbygget boligen i det hele tatt. Det er kun eksisterende
bygning som kaster skygge litt ut over ettermiddagen. Når det gjelder klagerens påstand om
bruksendring er det vist til at den type drift som nå foregår, og skal foregå videre, er same
type drift som opprinnelig. Følgelig er det ingen endring som trenges å søkes om. Videre er
det redegjort for eierforholdene til tomt og tidligere foretatt utfylling.

Ved kommunens oversending av saken hit, er det i brev av 7. april 2011 redegjort for
saken. Fylkesmannens brev av 24. mars 2011 ble fremlagt i plan- og utviklingsutvalgets
møte, og kommunen har tatt brevet til etterretning. Når det gjelder grensetvisten, er det vist
til at kommunen ikke kjenner til at parene har vært uenige om grenselinjen før klagen fra
Volden ble mottatt. Leif Johansen forholdt seg til samme grense ved byggesøknad i 1983.
Kommunen viser til at Salten Jordskifterett skal fastsette grensen 19. mai d.å. Når det
gjelder utnyttingsgrad er det vist til reguleringsbestemmelsenes § 3, og sagt følgende:

I den videre praktisering av innenfor reguleringsområdet fremkommer det at
bestemmelsene kan virke noe uryddig vedr. beregningsmåte for grad av utnytting i
byggeområdene.

For åfå en entydig forståelse av bestemmelsene har kommunen brukt prosent
bebygd areal (%-BYA) i vurderingen av grad av utnytting vedr. nye tiltak i byggeområdene.
Dvs. U=0,20 på plankartet betyr prosent bebygd areal (%-BYA) = 20 %. Dette er vurdert å
gjelde for alle byggeområder i reguleringsplanen, heriblandt Fl. Prosent bebygd areal
fastsettes for hver tomt (brutto tomteareal).

Det nevnes også at i videre regulering mot Finneid kalles Fauske østre, del 2, som
ble vedtatt 09.09.99. Her er grad av utnytting i byggeområdene satt til %-BYA.

Kommunen har ved oversendelsen også redegjort for sin oppfatning når det gjelder
tomteareal.
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Advokat Anders Rydmark har i brev hit datert 26. april 2011 kommet med en uttalelse på
vegne av Volden. Uttalelsen er ment som en utfyllng og supplering av det som tidligere er
anført i saken. Nærværende utbygging av rørleggervirksorneten vil medføre store ulemper
for beboerne av Storgata 100. Kommunen har ansett rammetilateIse og
igangsettingstilatelse for å ligge innenfor gjeldende plan, men det anføres at dette er feiL.
Ved beregning av utnyttelsesgraden må man legge til grunn den tomt man har på
søknadstidspunktet, og denne er på 1,4 dekar. Alle eiendommer ved sjøen eier ut til
marbaken, uten at eiendommen ut dit kan benyttes ved beregning av utnyttingsgrad. Det er
vist til Fylkesmannens vedtak av 24. mars 2011, og advokaten er enig i at kommunen har
lagt til grunn feil beregningsmåte. I 1990 ble det ervervet et tileggs areal på 200 m2, men
halvparen av dette skal være solgt. Når det gjelder 4-metersgrensen er det vist til at man
har rettskrav på ikke å få bygg nærmere grensen enn dette. Dette er både et offentligrettslig
krav og en beskyttelse av den private eiendomsretten. I saken er det i tilegg en
privatrettslig tvist med hensyn til hvor eiendomsgrensen går, og søknaden skulle vært stilt i
bero inntil denne tvisten er rettskraftig avgjort. Det er vist til Sivilombudsmannens
årsmelding for 2002 s. 322 og årsmeldingen for 2005 s. 30. Jordskifterettens behandling er
berammet til 19. mai d.å., og dersom klager der får medhold vil kommunens vedtak være
med på å gjennomføre et rettsstridig vedtak. Når det gjelder kommunens saksbehandling, er
det reagert på at det er gitt forhåndstilatelse til utfyllng i sjøgrunnen, at det ble gitt muntlig
tilatelse til å igangsette fundamenteringsarbeid, forholdene knyttet til nabovarsling,
inhabilitet og manglende fremleggelse av Voldens brev datert 17. mars 2011.

Skår eiendom AS viKetil Skår har i brev av 27. april 2011 sagt at det ikke er korrekt at de
har solgt halvparen av kjøpt tileggsareal. De eier fortsatt hele arealet. Advokaten forsøker
å så tvil om deres redegjørelse, uten at noen konkrete punkt avvises. Det resterende er rettet
mot kommunen, og kommenteres ikke av Skår.

Fylkesmannen har den 27. april 2011 mottatt en rekke dokumenter fra Tove Marie Volden.

Kommunen har i e-post av 9. mai 2011 sagt at de allerede har lagt fram de opplysninger de
mener er av betydning i sake~Qg~8tà-fÐ€fuHalelse--t--reet
fra advokat Rydmark.

Volden har i e-poster av 15. og 18. mai 2011 sendt over bilder som viser bygget slik den nå
står og utsikten fra Storgata 100 før og etter at tilbygget ble oppført.

Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken

Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige
materialet som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de
opplysninger klager har framlagt.

Fylkesmannen kan prØve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.
Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold
som ikke er berørt i klagen. Vi skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved
prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd.

Plandelen av plan- og bygningsloven ble endret med virkning fra L. juli 2009, og
byggesaksdelen er endret med virkning fra L. juli 2010. Gammel lov benevnes i det
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følgende som pbl.85 og ny lov bare pbl. Vi vil gå inn på overgangsbestemmelser m.v. der
dette er nødvendig.

Fylkesmannens vurdering

Aktuelle område ligger innenfor reguleringsplan for Fauske østre, del I, vedtatt 12. mars
1998. Omsøkte tomt er lagt ut til byggeområder - forretninger, kontorer m.v. Det aktuelle
området Fl omfatter bare denne ene eiendommen, og er det eneste området i planen som er
avsatt til "forretninger, kontorer m.v.".

I kommunedelplan Fauske sentrum, del 2, vedtatt 3. februar 2011, er det området som
omfattes av reguleringsplanen for Fauske østre, dell vist som "områder som er unntatt fra
rettsvirkning fordi tidligere plan mv fortsatt skal gjelde".

Tileggsarealet på ca. 200 m2 fradelt i 199 L omfattes ikke av reguleringsplanen for Fauske
østre, dell, så for denne del av eiendommen 103/673 vil kommunedelplanen gjelde.
Arealet er avsatt til byggeområder - ForretningiKontor (F/K25, % BY A=60 %).
Fylkesmannen finner imidlertid ikke å kunne legge kommunedelplanen til grunn i den her
aktuelle saken. Den del av tomta som skal være bebygd, inngår i sin helhet i
reguleringsplanen for Fauske østre, del 1, og kommunedelplanen har ikke rettsvirkning.

Tomtestørrelse

I rammetilateIsen av 28. februar 2011 er det lagt til grunn et areal på 1990 m2.

Kommunen har i sin oversendelse 7. april 2011 sagt at angjeldende tomt på
reguleringsplanen er merket til 1,4 daa. Dette er noe misvisende, da eiendommen i 1991
fikk kjøpt et tileggs areal mot vest på ca. 200 m2. A v målebrev for 103/673 fremgår det at
den tilstøtende sjøgrunn tilhører den fraskilte parsell, noe som etter kommunens oppfatning
vil si at arealet kan benyttes frem til marbaken til samme byggeformåL. Ca. 1/3 av dagens
tomteareal merket på reguleringsplanen (l,4 daa) består av utfyllng i sjøen. I tilegg er det
vist til at tiltakshaver har til hensikt å fylle ut ytterligere, og at det totale tomtearealet da vil
bli 1990 m2.

Fylkesmannen vil innledningsvis bemerke at det ikke er av betydning for utnyttingsgraden
at eiendomsretten går ut i sjøen til marbaken. Dette er hovedregelen for eiendomsrett, og
er ikke i seg selv av betydning for beregningen av utnyttingsgrad for eiendommen.

Klageren har anført at halvparen av arealet på 200 m2 som ble ervervet i 1990 er solgt.
Skår har imidlertid i brev av 27. april 2011 sagt at dette ikke er korrekt, og at de fortsatt eier
hele det tilkjøpte areal. Fylkesmannen legger dette til grunn.

Byggeforskrift 1997 inneholdt i § 3-10 følgende definisjon av tomt: Tomt er det areal som i
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan eller bebyggelsesplan er avsatt til
byggeområde. Med mindre annet er fastsatt i bestemmelser til den enkelte plan gjelder den

fastsatte grad av utnytting ogsåfor den enkelte eiendom. At tomt er det areal som er avsatt
til byggeområde gjaldt også etter tidligere og senere forskrift.
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Den del av eiendommen som omfattes av kommunedelplanen for Fauske sentrum, del 2, og
som der er avsatt til byggeområde, kommer etter dette i tilegg til det arealet som i
reguleringsplanen for Fauske østre, dell, er angitt for området FL.

Areal som i reguleringsplanen og kommunedelplanen er vist som sjøareal, kan imidlertid
ikke tas med i tomtearealet. Dette arealet er ikke avsatt til byggeområde.

Fylkesmannen kommer etter dette frem til at tomtearealet som skal legges til grunn er ca.
1600 m2.

For øvrig vil vi påpeke ,at utfylling i sjøen krever søknad og tilatelse etter plan- og
bygningsloven. Det her aktuelle arealet er i reguleringsplanen for Fauske østre, dell, vist

som vann. I kommunedelplanen for Fauske sentrum, del 2, er det aktuelle sjøarealet lagt ut
som "Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag - Vannareal for almennt
friluftsliv". Sjøarealet er ikke skravert i kommunedelplanen, og planen har derfor etter det
Fylkesmannen kan se rettsvirkning her. Utfyllng i sjøen utenfor 103/673 kan etter det
Fylkesmannen kan se ikke gjøres uten at det vedtas en planendring, evt. at det dispenseres
fra kommunedelplanen.

Utnyttingsgrad

I område Fl må i henhold til reguleringsbestemmelsenes § 5.1.1 forholdet mellom
bygningens brutto gulvareal og brutto tomteareal (utnyttelsesgraden U) inklusive

fellesareal ikke oversige den verdien som er angitt på plankartet. På plankartet er det for Fl
oppgitt U=0,3, og arealet er oppgitt til 1,4 daa.

Fylkesmannen viser til det som er sagt ovenfor når det gjelder tomteareal, og legger til
grunn et brutto tomteareal på 1600 m2.

Kommunen har i sak 035/11 vist til veilederen "Grad av utnytting" og har konkludert med
at prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal etter § 3-4 (BYA) og
tomtearealet. Det er lagt til grunn at angjeldende BYA på tomten blir totalt 600 m2, og at
utnyttingsgraden da vil bli 30,15 % (%-BYA).

Kommunen har altså ved sin behandling av saken tatt utgangspunkt i at reguleringsplanen
angir prosent bebygd areal (%-BYA). Ved oversendelsen av saken hit datert 7. mars 2011
er det sagt følgende om utnyttingsgrad:

I den videre praktisering av innenfor reguleringsområdet fremkommer det at
bestemmelsene kan virke noe uryddig vedr. beregningsmåte for grad av utnytting i
byggeområdene.

For å få en entydig forståelse av bestemmelsene har kommunen brukt prosent
bebygd areal (%-BYA) i vurderingen av grad av utnytting vedr. nye tiltak i byggeområdene.
Dvs. U=0,20 på plankartet betyr prosent bebygd areal (%-BYA) = 20 %. Dette er vurdert å
gjelde for alle byggeområder i reguleringsplanen, heriblandt Fl. Prosent bebygd areal

fastsettes for hver tomt (brutto tomteareal).

Det nevnes også at i videre regulering mot Finneid kalles Fauske østre, del 2, som
ble vedtatt 09.09.99. Her er grad av utnytting i byggeområdene satt til %-BYA.

Fylkesmannen vil påpeke at spørsmålet om tilatt utnyttingsgrad for en eiendom må
avgjøres ut fra en tolkning av gjeldende reguleringsplan med bestemmelser. Det er i kap. 5



Side 7 av 11

Forholdet til eldre reguleringsplaner i veilederen Grad av utnytting sagt følgende når det
gjelder tolkningen av eldre reguleringsplaner:

Forskriften som gjaldt ved vedtakelsen av arealplanen bør som hovedregel legges
til grunn for tolkning av planen. Det har formodningen for seg at kommunen la teknisk
forskrif på det aktuelle tidspunktet til grunn da planen ble vedtatt. En slik praksis vil videre
bidra til forutsigbarhet og en enhetlig forståelse av planen. Unntakfra dette
utgangspunktet vil være der en annen forståelse entydig følger av planens bestemmelser
og/eller der planen konsistent er praktisert på en annen måte.

Reguleringsplanen for Fauske østre, dell, er vedtatt i 1998. For reguleringsplaner fra
1997-2006 skulle det i henhold til veilederen Grad av utnytting angis en eller flere av
følgende beregningsmåter:

a. Prosent bebygd areal (%-BYA)
b. Tilatt bruksareal (T-BRA)

c. Prosent tomteutnyttelse (%-TU).

Det er i veilederen angitt hvilke beregningsregler som gjaldt for hver av de tre måtene.
Veilederen definerer også tomt som det areal som i kommuneplanens arealdel eller
reguleringsplan eller bebyggelsesplan er avsatt til byggeområde. Med mindre annet er
fastsatt i bestemmelser til den enkelte plan gjelder denfastsatte grad av utnytting ogsåfor
den enkelte eiendom.

Planbestemmelsen om at det er forholdet mellom bygningens brutto gulvareal og brutto
tomteareal som skal legges til grunn ved beregningen av utnyttingsgrad, stemmer ikke
overens med noen av de tre måtene å angi utnyttingsgrad. Reglene i forskriften fra 1965
inntil 1987 var basert på brutto arealrnål av tomt og bygninger, utnyttingsgraden ble
beregnet som et forholdstall og ble skrevet U-grad eller U = 0,00. Vi viser her til
Miljøverndeparementets veileder "Grad av utnytting" til kapittel 22 i Byggeforskrift 1987,
T -734. Det ser for Fylkesmannen ut som om det er denne beregningsmåten som er lagt til
grunn for området Fl i reguleringsplanen for Fauske østre, dell.

Når det i reguleringsbestemmelsen er vist til brutto gulvareal, blir det etter Fylkesmannens
oppfatning feil å ta utgangspunkt i bebygd areaL.

%-BYA er i Norsk Standard 3940 angitt som det areal som bygningen opptar av terrenget.
Bruttoareal er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside. Bruttoareal for en
bygning er summen av bruttoarealene for bygningens etasjer, inklusive innskutte etasjer og
gallerier, og loft og kjeller.

Kommunen sier i brev av 7. mars 2011 at de har brukt %- B Y A i vurderingen av nye tiltak i
byggeområdene,for åfå en entydig forståelse av bestemmelsene.

For boliger er det i reguleringsbestemmelsenes § 3.1.1 sagt følgende om utnyttingsgrad:
Utnyttelsesgraden er vist på plankartet og variererfrafelt tilfelt i byggeområdet.
U=prosent bebygd areal (%-BYA). Prosent bebygd areal angir andelen av tomtearealet
som bebyggelsen maksimalt kan dekke.

I bestemmelsenes § 5.1.1 er det for forretninger, kontor m.v. fastsatt følgende: I område Fl

skal opprettholdes eksisterende bygning for forretningIkontor. Forholdet mellom
bygningens brutto gulvareal og brutto tomteareal (utnyttelsesgraden U) inklusive

fellesareal må ikke overstige den verdien som er angitt på plankartet. På plankartet er det
for området Fl angitt U=0,3.
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I reguleringsbestemmelsene for Fauske østre, del ler det altså fastsatt ulike bestemmelser
for boliger og forretninger/kontorer. Dette kan en ikke se bort fra. På plankartet er
maksimal utnyttelse riktignok vist på samme måte for de to formålene (U=O,XX), men
dette kan ikke være avgjørende. Vi finner heller ikke å kunne tilegge den senere vedtatte
reguleringsplanen for Fauske østre, del 2 avgjørende vekt ved tolkningen av den her
aktuelle plan.

Berørte parter, herunder eiere av naboeiendommer, må kunne forholde seg til det som
fremgår av reguleringsbestemmelsene. Fylkesmannen ser at bestemmelsen i § 5.1.1 nok kan
åpne for noe ulike tolkninger, men finner ikke at det er korrekt å legge til grunn samme
beregningsmåte som fastsatt for boligområder. Bestemmelsene er ulike. I tillegg til dette
kommer det at området Fl bare inneholder denne ene eiendommen, slik at det må
forutsettes at det i planarbeidet har vært foretatt en konkret vurdering for akurat denne
eiendommen.

Fylkesmannen finner etter dette å måtte oppheve kommunens vedtak. Tiltakets
utnyttingsgrad er i strid med gjeldende reguleringsplan. Planbestemmelsen åpner riktignok
for en tolkning, men kommunens tolkning er etter vår oppfatning ikke holdbar.

Saken sendes derfor tibake til kommunen for ny vurdering. Vi forutsetter at kommunen i
forbindelse med den nye behandlingen av saken tolker reguleringsbestemmelsen i tråd med
dens ordlyd.

Reguleringsformål

Den aktuelle eiendommen er i reguleringsplanen avsatt som byggeområde - forretninger,
kontorer m. v.

Volden har anført at virksomheten skal utvides ytterligere og inkludere preproduksjon av
rØr og installasjoner. Dette er etter hennes oppfatning mer i retning av industri, og
innebærer en bruksendring.

Skår har i brev hit datert 4. april 2011 sagt at det i bygget har vært rørleggervirksomhet
siden 1972. Type drift har vært den same hele tiden, og det vil ikke bli noen endringer når
det gjelder dette. Oppdragsmengden og antall ansatte har økt, og plassmangel er årsaken til
at en ønsker å bygge ut.

Fylkesmannen forutsetter at kommunen ved sin nye behandling av saken foretar en
vurdering når det gjelder virksomheten på eiendommen og hvorvidt denne er i samsvar med
reguleringsformålet.

Avstand til nabo grense 

Byggverk skal i henhold til pbl. § 29-4 annet ledd ha en avstand fra nabogrense som minst
svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter. Dette er ikke et privatrettslig
krav, men et krav som følger direkte av plan- og bygningsloven. Eiendomsgrensen er et
relevant rettslig forhold som har direkte betydning for vurderingen av om avstandskravet i
§ 29-4 annet ledd er oppfylt.
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Det er i Kommunaldepartementets rundskriv H-18/90 sagt følgende om plassering og
grense: Dersom ikke plasseringen er bestemt i en plan iht plan- og bygningsloven (pbl), kan
bygningen i utgangspunktet plasseres hvor som helst på tomta så lenge den har en avstand

fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 m. Er
grenselinjen uklar, antas at byggherren kan pålegges å holde en grensegangsforretning for
å få fastsatt grensen før byggesaken behandles videre, jf byggeforskriftene (bgf) kap 14: 13.
Plasseringen kan likevel godkjennes dersom det ikke er tvil om at kravet til avstand er
oppfylt~

Videre er det i forarbeidende til ny plan- og bygningslov, NOU 2003:24, sagt følgende om
privatrettslige forhold og avstand til nabogrense: Også iforhold til plan- og bygningsloven
§ 70 nr. 2 om avstand fra nabogrense kan privatrettslige forhold være avgjørende for om
det kan gis tilatelse. Dersom eiendomsgrensene er uklare, slik at det er usikkert om
avstandskravet på minimum fire meter mellom omsøkte bygning og naboeiendommen er
overholdt, kan søknaden avslås inntilforholdet er avklart, jf Odd Jarl Pedersen m.fl.,
Plan- og bygningsrett, Oslo, 2000, side 207. Tiltakshaver må daførst sørge for åfå avklart
hvor eiendomsgrensen går før det gis tilatelse. Dette er et relevant rettslig forhold som har
direkte betydning for vurderingen av om avstandskravet i § 70 nr. 2 er oppfylt.

Søknaden forutsetter at tiltaket skal plasseres 4,2 meter fra nabogrensen. Tiltakshaver og
klager er uenige om hvor grensen mellom de to eiendommene går. Kommunen har i sin
tilatelse stilt som vilkår at tilbygget ikke føres opp nærmere grensen enn 4 meter.

Klageren har lagt frem en rekke dokumenter som etter hennes oppfatning viser hvor
grensen mellom de to eiendommene går. Fylkesmannen kan imidlertid ikke ta stillng til
hvor grensen går, og finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på dette. Dette
spørsmålet er uansett brakt inn for Jordskifteretten, og det vil i løpet av relativt kort tid
foreligge en avgjørelse derfra.

Fylkesmannen forutsetter at kommunen ikke gir ny tilatelse før spørsmålet om tomtegrense
er endelig avklart.

Saks behandlingen

Fylkesmannen finner grunn til å presisere at tilatelser etter plan- og bygningsloven skal
være skriftlige og gitt på bakgrunn av fullstendige søknader. Tiltak skal ikke igangsettes før
slik tilatelse foreligger. Vi forutsetter at kommunen i fremtiden forholder seg til dette.

Kommunen har i brev til Leif og Asbjørg Johansen datert 11. februar 2011 sagt at de er
vilig til å gi dispensasjon fra plan- og bygningslovens krav dersom avstanden til
nabogrense viser seg å bli mindre enn 4 meter. Fylkesmannen mener det er uheldig når
kommunen på denne måten forespeiler en dispensasjon. Dispensasjon fra bestemmelser gitt
i eller i medhold av plan- og bygningsloven forutsetter søknad, varsling og at vilkårene for
dispensasjon er oppfylt. Kommunen kan ikke konkludere med dette uten en forsvarlig
behandling av spørsmålet.

Klageren og tiltakshaver er uenige om måten nabovarsel ble presentert på, uten at
Fylkesmannen finner grunn til å gå nærmere inn på dette. Vi har imidlertid forståelse for at
naboens avkryssing for at han samtykket til taket medførte at tiltakshaver og kommunen
var av den oppfatning at saken var kurant. For øvrig kan det her bemerkes at det ved
nabovarslingen ikke fremgikk at tiltaket var i strid med reguleringsplanen, noe som er av
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vesentlig betydning. Det er stor forskjell på å samtykke til tiltak som er i samsvar med plan
og lovgivningen for øvrig, og å samtykke til et tiltak som ikke er det.

Når det gjelder habilitetsinnsigelsen som er knyttet til tidligere saksbehandler i kommunen,
finner ikke Fylkesmannen grunn til å gå mye inn på denne. Habilitetskravene fremgår av
forvaltningsloven § 6, og overtredelse av disse vil være en saksebehandlingsfeil som kan få
betydning for vedtakets gyldighet. Inhabilitet innebærer at en offentlig tjenestemann ikke
kan tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak.

Vi vil presisere at vi ikke har vurdert saksbehandlers habilitet, da vedkommende ble tatt av
saken etter at det fra Volden ble stilt spørsmål ved habilteten. Saksbehandler for vedtaket
fattet avenhetsleder planlutvikling og forberedende klagebehandling i plan- og
utviklingsutvalget var Aakerli. Det er etter Fylkesmannens oppfatning grunn til å regne
med at eventuell inhabilitet tidlig i saken ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets
innhold, jf. forvaltningsloven § 41.

I brev fra advokat Rydmark er det dessuten anført som en saksbehandlingsfeil at Voldens
brev av 17. mars 2011 ikke ble forelagt plan- og utviklingsutvalget i forkant av kommunens
forberedende klagebehandling. I og med at kommunens vedtak uansett oppheves, finner
ikke Fylkesmannen grunn til å gå inn på dette. Det forutsettes at kommunen ved sin nye
behandling av saken får med alle relevante opplysninger.

Videre behandling

Fylkesmannen forutsetter at en eventuell ny tilatelse fra kommunens side ikke gis før det er
endelig avklar hvor grensen mellom de aktuelle eiendommene går, jf. det som er sagt
ovenfor om dette.

Kommunen må foreta en ny behandling av saken, hvor et tibygg som nå omsøkt ikke uten
videre kan tilates i henhold til plan. Det kan i visse tilfeller gis dispensasjon fra
reguleringsplaner, jf. pbl. kapittel 19. En dispensasjon forutsetter søknad om dette, og det er
stilt krav til behandlingen aven slik søknad og fastsatt vilkår for når dispensasjon kan gis.

Fylkesmannen kan ikke slik saken nå står konkludere på hvorvidt dispensasjon er et
alternativ i den her foreliggende sak. Vi ser det imidlertid som hensiktsmessig at
kommunen i den foreliggende sak vurderer en reguleringsendring for den aktuelle
eiendommen. Tiltakshavers ønsker for eiendommen ser ut til å passe dårlig inn i gjeldende
plan, og en eventuell tilatelse bør ikke gis uten at forholdet til omgivelsene er grundig
vurdert. Dette gjelder både forholdet til naboer og forholdet til interesser i strandsonen som
blir berørt ved en eventuell utfyllng.

Vi presiserer at tiltakshaver som følge av dette vedtak står uten tilatelse til oppføring av det
omsøkte tilbygg, og at videre bygging ikke kan finne sted før ny tilatelse eventuelt
foreligger.
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Vedtak

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om rammetilateIse av 28. februar 2011, og
sender saken tilbake til kommunen for ny behandling.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra
Miljøverndeparementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og
regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven § 34.

Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28.

Sakens parer er underrettet ved kopi av dette brev.

Roar Arne Kvitvik (e.f.
avdelingsdirektør
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kontorsjef
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