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Klagebehandling -  Dispensasjon fra reguleringsplan - Oppføring av
firemannsbolig - 43/132Tjeldmyrveien 6 - Saltdal- Oppheving av
kommunens vedtak

Vi viser til kommunens oversendelse av 25. august 2015 og ettersendelse av sakens
dokumenter 15. oktober 2015.

Fylkesmannen opphever Saltdal kommunes vedtak om tillatelse til oppføring av
firemannsbolig, da vedtaket ikke er begrunnet  i  tråd med forvaltningslovens krav.
Vi har dermed ikke anledning til  å  foreta en reell klagebehandling i saken.
Kommunen oppfordres videre til å utarbeide reguleringsplan for området fremfor å
foreta ny dispensasjonsvurdering i  saken.

Bakgrunn for klagen

Søknadene
Søknad om dispensasjon
Rognmoen Eiendom AS (tiltakshaver) fremmet den 25. mars 2015 søknad om dispensasjon
fra reguleringsplan for Rognan øst, stadfestet 8. september 1975, som ledd i en større
prosess hvor siktemàlet var å oppføre en firemannsbolig på gnr. 43/132i Saltdal kommune.
Innsendt dispensasjonssøknad omfattet bla. dispensasjon fra;

ø angitt plassering av bygninger pé plankartet

ø byggehøyde. Fra 1 ‘/2 til 2 etasjer (mønehøyde lik 8 meter)

ø Tillatt utnyttelsesgrad. Fra U-grad lik 0,13til U-grad 0,33(% BYA  =  35)

ø lnntegnet vei/adkomstløsning slik det fremgår av plankartet

ø gjeldende regulering ved at område regulert til gang- og sykkelveg ønskes benyttet
som adkomst til firemannsboligene

ø gjeldende plassering av lekeplass slik den fremgàr av plankartet

Bakgrunnen for dispensasjonssøknaden oppgis å være at prosjektet er i tràd med
overordnede mål i sentrumsplanen om flere boliger i Rognan sentrum, og at prosjektet vil
medføre en vitalisering av området. I tillegg vises det til at gjeldende reguleringsplan er
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gammel (fra 1975) og har bestemmelser som i dag ikke anses som hensiktsmessige eller er
forenelig med ønsket om flere boliger/fortetting i Rognan sentrum.

Dispensasjonssøknaden ble sendt på høring til naboene i tråd med pbl. § 19-1, hvorpå 3
merknader ble mottatt. Deriblant fra Sameiet Gamle folkets hus (sameiet), som senere
leverte klage i saken. Disse stilte seg negativ til søknaden, og viste til at omsøkte
dispensasjoner vil medføre store ulemper for området og dets beboere. I denne
sammenheng vises det bla. til byggets størrelse og at det primært ikke er ønskelig med
boliger som overstiger 1 ‘/2 etg i området, og at omsøkt bygg vil gi mindre tilgang til sol i vår-
og høsthalvåret. Det kreves derfor at det lages et sol- og skyggekart, og at bygget dras så
langt mot sør som mulig. Videre vises det til at endring av utnyttelsesgraden fra 0,13 til 0,35
må anses som en vesentlig endring.

Når det gjelder omsøkt plassering av lekearealet vises det til at deler av dette (70m2) Iigger
på deres eiendom og det stilles følgelig spørsmål ved «om det er lov å flytte et lekeareal over
på vår eiendom uten en reguleringsendring og uten avtale med grunneier om avståelse av
grunn?» Videre presiseres det at dette arealet heller ikke er regulert til dette formål, og at det
vil være en ulempe for sameiets leiligheter at det lages lekeareal så nært inntil deres
boligområde.

l tillegg vises det til at tidspunktet for varselet (rett før påske) er uheldig, og at det ikke er
rettet til alle som har krav på varsel. Nødvendig dokumentasjon er heller ikke vedlagt.

Barnas talsperson leverte også inn kommentar til søknaden, og bemerket bla. at flyttingen
av lekearealet medfører at hele eller deler av lekearealet vil komme i skyggen store deler av
dagen. Dette må anses som en ulempe for barna, men representanten finner det likevel
tvilsomt om dette er en vesentlig ulempe.

innkomne merknader er merknadsbehandlet av tiltakshaver, og inntatt i selve
rammesøknaden. Her bestrides bl.a. at lekearealene er plassert på Sameiets eiendom, og
det vises til at lekeplassen vil ligge på eiendommene 43/132 og 43/151. Begge
eiendommene eies av tiltakshaver.

Søknad om rammetillatelse
Søknad om rammetillatelse til oppføring av bolig med fire bruksenheter på gnr. 43/132 i
Saltdal kommune ble fremmet 26. april 2015. Herunder søknad om ansvarsrett for U2
arkitekter AS, som skal ha overordnet ansvar for prosjektering.

Av rammesøknaden fremgår det bl.a. at omsøkt bolig ønskes oppført i 2 etg. med  4

boenheter inkl. carporter. Gulvarealet på bolig og garasjer oppgis å være 509 m2, mens
tomtearealet  +  ‘/2 del av lekearealet er 1541 m2. Utnyttelsesgraden blir dermed 0,33.
Eksisterende bolig og uthus på eiendommen ønskes på sin side revet, da denne ifølge
tiltakshaver er «lite hensiktsmessig som bolig».

Ti//egg ti/ søknad om dispensasjon
Etter innspill fra kommunen ble søknad om dispensasjon fra planbestemmelser som legger til
grunn at byggene skal ha samme møneretning også fremmet den 2. juni 2015. Avviket fra
gjeldende regulering utgjør ca. 11 grader. Bakgrunnen for søknaden oppgis å være et ønske
om best mulig tilpasning til tomtens grenser, bedre solforhold og større plass mellom nybygg
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og garasjer. Det fremgår imidlertid ikke av oversendt dokumentasjon hvorvidt denne
dispensasjonssøknaden har vært pá høring blant naboene.

Skriftlig samtykke fra Viggo Monsen (eier av gnr. 43l151) for oppføring av byggverk nærmere
nabogrense enn  4  meter fra felles tomtegrense foreligger derimot. Samtykket begrenses
imidlertid til 3,0 meter fra felles grense og forutsetter at bygget brannsikres slik at
<<undertegnedes eiendom kan bebygges i henhold til plan- og bygningslovens § 29-4 uten
ekstra brannsikring»

Kommunens behandlinq av saken

I møte den 9. juni 2015 i sak 74/15 ble søknaden innvilget med følgende vedtak:

«Firemannsbo/igen vil ikke skille seg markant ut fra de omkringliggende boligene med en

byggehøyde i 2. etg. Det eksisterer flere bygningeri2. etg. og lignende mønehøyder innenfor
samme reguleringsplan. Eiendommen ligger i et «tettbygd strøk» og det må derfor være
påregnelig at det kommer fortetting på slike tomter samt at fortettingen krever høgere
utnyttelse av tomtearealet enn gjeldende reguleringsplan tillater. Det anses ikke at søknaden
vesentlig fraviker fra gjeldende reguleringsplan med utgangspunkt ipunktene ovenfor.

For høgere utnyttelse av byggetomtene er det nødvendig med fravike/se av tomtegrenser.
Dette vil også være normalt i områder med fortetting.

Det gis dispensasjon fra reguleringsplan.
Vilkår til dispensasjon jf. Pbl. §  19-2:

1. Det opparbeides utbyggingsavtale mellom Saltdal kommune og tiltakshaver for
opparbeidelse av adkomstveg til tomtene.

2. Carporter lokaliseres 4 meter fra kommunalt ledningsnett jfr. gjeldende VA-norm.
3. Lekeområdet opparbeides klar til bruk før ferdigattest.

Dette i strid med rådmannens innstilling.

Klaqen oq klaqebehandlinqen

I  brev av 30. juni 2015 ble vedtaket påklaget av Sameiet Gamle Folkets Hus. I klagen
anføres bla. at gjeldende prosess har vært preget av hastverk og at det istedenfor utstrakt
bruk av dispensasjoner burde vært gjennomført en reguleringsendring i området. I denne
sammenheng påpekes det at flytting av lekeplass alene krever reguleringsendring, og at de
tre siste tiltak for fortetning i Rognan alle har «blitt gjort etter at ny reguleringsplan er blitt
utarbeidet». Nærmere bestemt Sameiet Gamle Folkets Hus, Borettslaget i Ringveien og
Kirkegata 10-14. Gjeldende prosess synes derfor ifølge klager å stå i «greli kontrast tii
behandlingen som ovennevnte prosjekter har hatt», samt at bruken av dispensasjoner bidrar
til å gjøre «gjeldende reguleringsplan verdiløs».

Videre gjentas/utdypes momentene trukket frem i nabomerknaden. Herunder at tiltaket vil få
store konsekvenser for sameiets beboere. Da særlig ulempene med å få lekeplassen
«nesten oppå altanene» og tiltakets påvirkning på sol-lskyggeforholdene. Skyggekartene

datert 1. mai som viser skygge kl. 12.00 og 18.00 anses på sin side lite relevant da
«tidsrommet slutten av februar til april og september-oktober er mer relevante tidspunkt»
Det vises også til at byggets plassering helt mot nord på tomta er uheldig, og at fasaden mot
nord ser ut som et fengsellskolefasade.
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Klager Iegger etter  dette  til grunn at «Formannskapets vedtak skulle ha  gått ut  på at det ble
utarbeidet ny reguleringsplan slik som innstillingen var>>, og begjærer oppsettende virkning.

Formannskapet behandlet klagen i møte den 25. august 2015 som sak 110/15, hvor det
tidligere vedtak ble oppretthold og saken sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.

I vedtaket presiseres også følgende om dispensasjonsvurderingen:

«Fordelene ved dispensasjon er vesentlig høgere enn ulempene til naboen etter en

samlet vurdering. Det legges vekt på at nabo i nord får tilfredsstillende lysforhold på
uterommet  i  sentrale deler av årstiden og på døgnet. Lekeplasser er en naturlig del
av et boligfelt og må aksepteres av boligeiere»

Det ble imidlertid ikke tatt stilling til klagers anmodning om oppsettende virkning.

Fylkesmannens Iovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken

Fylkesmannens kompetanse
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 Iedd.

Vi vil imidlertid ikke ta stilling til klagers begjæring om oppsettende virkning, da oppføring
forutsetter igangsettingstillatelse jf. pbl. § 21-2 (5). evt. tillatelse i ett trinn.

Geldende plangrunnlag
Aktuelle område ligger innenfor Reguleringsplan for Rognan øst, stadfestet 8. september
1975, hvor det er regulert til boligformål. Området som ønskes benyttet som adkomst til
firemannsboligene er på sin side regulert til gang- og sykkelveg.

Reguleringsplanen oppstiller flere krav som får anvendelse for omsøkt tiltak, herunder:

-  § 1 som angir at bebyggelsen skal plasseres med møneretning som vist på planen.

o  § 2 a som oppstiller krav om at det i boligområdet «kan oppføres hus i inntil 1 ‘/2 etg.

o  § 2 c, som angir at utnyttingsgraden ikke skal overstige 0,13 (etter datidens
utregning).

l tillegg angir selve plankartet den nærmere plassering av bygninger, vei/adkomstløsning til
eiendommene, områdets lekeplass og inntegnede tomtegrenser. Omsøkt tiltak skal ikke
oppføres i tråd med disse.

Omsøkte tiltak er følgelig i strid med gjeldende reguleringsplan, og avhengig av 7
dispensasjoner for å kunne tillates.
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Kommunens dispensasjonsvurderinq

Ifølge pbl. § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold
av denne lov, med mindre «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering»

Lovens forarbeider (Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) s. 242) utdyper hva som ligger i dette og ifølge
disse vil det «normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke». Om
adgangen til å dispensere fra arealplaner presiseres følgende:

«Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom

en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste
folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold.

Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og
beslutningsgrunnlag. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i
planprosessen. er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved
dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplan/egging og
reguleringsplaner. lnnstrammingen er likevel ikke til hinder for at det feks. dispenseres fra
eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller
direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene» (Vår
utheving)

Av det ovenstående følger, slik vi også har nevnt i tidligere vedtak, at terskelen for å gi
dispensasjon er satt relativt høyt.

Generelle krav til kommunale enkeltvedtak følger også av forvaltningsloven (fvl). Ifølge
forvaltningsloven § 24 skal enkeltvedtak begrunnes, og begrunnelsen skal gis samtidig som
vedtaket treffes. Lovens § 25 angir nærmere krav til begrunnelsen og ifølge denne skal det
vises til de rettsregler og til hvilke faktiske forhold vedtaket bygger på. Dette må anses som
et minstekrav. Kravet til begrunnelsens omfang og presisjon i den enkelte sak vil imidlertid
avhenge av det aktuelle behov og den aktuelle interesse parten har i å få det nøyaktige
rettsgrunnlaget vurdert og presisert. Begrunnelsen bør i tillegg nevnte de «hovedhensyn som
har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn», og ifølge
Sivilombudsmannens uttalelse av 7. juni 2012 må det «være et grunnleggende krav til
begrunnelse etter plan og bygningsloven § 19-2 at det fremgår at hvert av lovens kumulative
vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner vurderingene munnet ut i»

I denne sak har kommunen v/rådmannen foretatt en grundig dispensasjonsvurdering i
saksfremlegget, som i stor grad legges til grunn ved Formannskapets behandling av saken. I
saksfremlegget er vilkårene i § 19-2 vurdert for hvert enkelt tilfelle, hvorpå rådmannen kom til
at fordelene er klart større enn ulempene, men at søknaden «fraviker vesentlig» fra
reguleringsplanens bestemmelse om byggehøyde, utnyttelsesgrad og regulerte
tomtegrenser i plankartet.

Vedrørende dispensasjon fra utnyttelsesgraden uttaler rådmannen følgende:

«Det søkes om en økning i U-grad til U=O,33. U-grad regnes etter teknisk forskrift på den tiden

reguleringsplanen ble utarbeidet. Utnyttingsgrad - forholdet mellom brutto golvareal
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/bebygge/se og brutto grunnarea/ inklusive halvparten av tilstøtende veg, bane. plass, park.
vann  eller  elv, maksimalt 10,0m. Utnyttelse fra O, 13 til O, 33 er en økning på 153,85 %. Dette
tilsvarer en BYA  %  =  35. Økt utnyttelse isentrumsnære områder er positivt for
sentrumsutviklingen. Utbygging på fortettingstomter vil gjerne komme opp i lignende
utnyttelsesgrader eller mer.

Hovedsakelig er utnytte/sesgradene i sentrum satt til U-grad som gir svært dårlig
utnyttelsesgrad av tomtene.

Administrasjonen anser at bestemmelsen blir vesentlig satt til sides»

Sammenlagt finner derfor rådmannen at dispensasjon ikke kan gis, og anbefaler at det
utarbeides reguleringsplan for vedtaket.

Formannskapet viste på sin side til følgende:

«Firemannsboligen vil ikke skille seg markant ut fra de omkringliggende boligene med en

byggehøyde i 2. etg. Det eksisterer flere bygningeri 2. etg. og lignende mønehøyder innenfor
samme reguleringsplan. Eiendommen ligger i et «tettbygd strøk» og det må derfor være
påregnelig at det kommer fortetting på slike tomter samt at forfettingen krever høgere
utnyttelse av tomtearea/et enn gjeldende reguleringsplan tillater. Det anses ikke at søknaden
vesentlig fraviker fra gjeldende reguleringsplan med utgangspunkt ipunktene ovenfor.

For høgere utnyttelse av byggetomtene er det nødvendig med fravike/se av tomtegrenser.
Dette vil også være normalt i områder med fortetting.

Slik Fylkesmannen ser det fremstår det etter dette uklart hvorvidt Formannskapet har tatt
stilling til vilkårene for dispensasjon da de fattet sitt vedtak. Dette gjelder særlig vurderingen
om hensynene bak bestemmelsene om henholdsvis byggehøyde og utnyttelsesgrad «fortsatt
gjør seg gjeldende med styrke» evt. om de er vesentlig tilsidesatt. Slik vi ser det er ikke
Formannskapets vedtak egnet til å belyse om dette er vurdert, til tross for at disse har en
selvstendig begrunnelsesplikt iht. forvaltningslovens regler, og dette må anses som en feil fra
deres side. Herunder bemerkes det også at det er gjeldende reguleringsplan som skal angi
hva som er påregnelig i et område, og ikke evt. dispensasjoner som er innvilget slik vedtaket
antyder. Hvor fortetting er ønskelig, bør dette derfor fremgå tydelig av gjeldende regulering.

Fylkesmannen har etter dette verken mulighet til å ta stilling til dispensasjonsvurderingene
det gjelder ellerforeta en reell klagebehandling i saken. Kommunens etterfølgende
klagebehandling, bidrar slik vi ser det heller ikke til å avhjelpe dette. Kommunens vedtak kan
på denne bakgrunn ikke anses å oppfylle de krav loven setter til begrunnelse av
enkeltvedtak, og saken sendes derfor tilbake til kommunen for ny behandling ettersom feilen
må anses å ha virket inn på vedtakets innhold jf. fvl. § 41. I denne sammenheng bemerkes
det ytterligere at Fylkesmannen generelt anser det uheldig med så mange dispensasjoner i
en enkelt sak, da dispensasjon fra gjeldene regulering er unntaksregelen etter gjeldende rett
og ikke hovedregelen. Utarbeidelse av reguleringsplan evt. reguleringsendring bør dermed
vurderes. Det faktum at gjeldende plan er fra 1975, at det allerede er innvilget en rekke
dispensasjonerfra denne og det er utarbeidet reguleringsplan for lignende tiltak i området
underbygger etter vårt syn dette. Det samme gjør avvikets størrelse (økning av utnytting på
153.85 %).

Vi ser ikke grunn til å ta nærmere stilling til klagers anførsler etter dette.
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Vedtak
Fylkesmannen opphever kommunens vedtak 9. juni 2015 i sak 74/15, og sender saken
tilbake til kommunen for ny behandling.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T—2/O9 fra
Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og
regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven § 34.

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

Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev.

Med hilsen

Silja Ildgruben (e.f.)
avdelingsdirektør Tor Sande

underdirektør

Kopi til:
Sameiet Gamle Folkets Hus Tjeldmyrveien 2B 8250 ROGNAN
Rognmoen Eiendom AS Lagerveien 19 8250 ROGNAN
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