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Bakgrunn for klagen 

På vegne av tiltakshaver, søkte vi om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan den 10. mars 2021. I e-post av 

26. mars 2021, traff kommunen vedtak om avvisning av søknaden.  

Avvisningsvedtaket ble påklaget av oss den 15. april, med oversendelse av supplerende begrunnelse den 26. april. 

Klagen ble tatt til følge av kommunen den 14. juni, og kommunen traff deretter vedtak om avslag på søknad om 

dispensasjon den 7. juli 2021.  

 

Oppsummering av klagen 

I dispensasjonssøknaden har vi fremmet en rekke anførsler som begrunner at vilkårene for å gi dispensasjon er 

oppfylt. Kommunen har ikke motsatt seg noen av disse anførslene.  

Vi anfører prinsipalt at klagen skal tas til følge og at dispensasjonen innvilges.  

Kommunen har ikke begrunnet vedtaket i samsvar med forvaltningsloven og har lagt til grunn opphevede 

bestemmelser ved vurderingen av søknaden. Saken var heller ikke tilstrekkelig opplyst da kommunen traff vedtak 

om avslag. Disse feilene kan ha virket bestemmende for vedtakets innhold.  

Vi anfører subsidiært at vedtaket er ugyldig og skal oppheves.  

Det er ilagt gebyr for behandlingen av saken selv om behandlingsfristen er oversittet med over 4 uker. 

Gebyrileggelsen er i strid med byggesaksforskriften.  

Gebyret skal frafalles i sin helhet.  

 

Klagen 

Klagen gjelder to forhold: 

1. Vedtak om avslag på søknad om dispensasjon 

2. Ilagt behandlingsgebyr 

1. Vedtak om avslag på søknad om dispensasjon 

Av kommunens vedtak om avslag på søknad om dispensasjon, går det fram at «[b]egrunnelsen for vedtaket 

framkommer av saksutredningen». Vi har ikke mottatt eget dokument med begrunnelse, og vi legger derfor til 

grunn at begrunnelsen følger av det samme dokumentet som vedtaket går fram av, deres ref.: 18/01397-27. 

Det følger av forvaltningsloven (fvl.) § 24 at enkeltvedtak skal begrunnes, jfr. første ledd første punktum.  

Begrunnelsen skal vise til de regler som vedtaket bygger på og nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på, 

jfr. fvl. § 25. Dersom det er nødvendig, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller problemstillingen 

som vedtaket bygger på. Kommunen bør videre nevne de hensyn som har vært avgjørende for utøving av 

forvaltningsmessig skjønn.  
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Vi har gjennomgått saksutredningen, og kommunen ser ut til å ha begrunnet vedtaket med tre forhold: 

1. Overordnede myndigheter har uttalt seg negativt 

2. Antall parkeringsplasser var et tema under reguleringsprosessen 

3. Dispensasjon vil kunne få presedensvirkninger og bidra til å undergrave planens styringsverdi 

Det går fram av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 annet ledd, jfr. første ledd, at kommunen kan gi dispensasjon 

dersom to kumulative vilkår er oppfylt: 

1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene bak lovens formålsbestemmelse eller 

nasjonale eller regionale interesser kan ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. 

Vi påpeker først at kommunen ikke har vurdert saken etter gjeldende pbl. § 19-2. I vurderingen viser kommunen til 

opphevede bestemmelser og tar disse til inntekt for konklusjonen. Dette innebærer alene en saksbehandlingsfeil 

som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jfr. fvl. § 41. 

Videre har ikke kommunen gjengitt eller tatt stilling til klagens anførsler, og det går ikke fram av saksutredningen 

at kommunen har vurdert om lovens vilkår er oppfylt. Kommunen konkluderer riktignok med at vilkårene ikke er 

oppfylt, men konklusjonen framstår som løsrevet fra vurderingen. I konklusjonen skriver kommunen følgende: 

«Kommunen kan ikke se at vilkårene for å få dispensasjon – dvs at fordelene ved å gi dispensasjon er 

større enn ulempene – er oppfylt» 

Gjengivelsen av lovens vilkår er ikke riktig. Kommunen har kun vist til det ene vilkåret og har gjengitt det feil. 

Dersom gjengivelsen i konklusjonen gir uttrykk for kommunens forståelse av pbl. § 19-2 annet ledd, vil forståelsen 

innebære en betydelig lemping på vilkårene i søkers favør. Vi legger til grunn at kommunens konklusjon ikke 

reflekterer kommunens forståelse av lovens vilkår, men når kommunen likevel gjengir lovens vilkår på en slik 

feilaktig måte, etterlater den et inntrykk av at den ikke har foretatt en forsvarlig vurdering av søknaden. 

Vi har sendt inn en begrunnet søknad der vi konkluderte med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 

Innholdet i fvl. § 25 skal blant annet sørge for at søker skal kunne forstå avgjørelsen. Når vi i søknaden har 

fremmet flere relevante anførsler som begrunnelse for konklusjonen om at vilkårene er oppfylt, må det påhvile 

kommunen en plikt til å begrunne avgjørelsen slik at det er mulig å forstå hvorfor anførslene ikke har ført fram i 

den kommunale saksbehandlingen. Kommunen har imidlertid ikke tatt stilling til en eneste anførsel i klagen. 

Kommunen viser videre til at antall parkeringsplasser var et tema under reguleringsprosessen og at det ble varslet 

innsigelse dersom antallet ikke ble redusert. Dette forholdet er relevant ved vurderingen av om hensynene bak 

bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Kommunen har imidlertid ikke foretatt noen vurdering av hvilken 

betydning dette forholdet skulle ha, og kommunen har ikke vurdert dette forholdet opp mot våre anførsler. Vi har 

anført at det absolutte kravet om maksimalt 18 parkeringsplasser ikke er i samsvar med Fylkesmannens (nå 

Statsforvalteren) anbefaling om 12 plasser per 1000 m2 i forbindelse med reguleringsprosessen. Kommunen har 

heller ikke tatt stilling til vår anførsel om at kravet om maksimalt 18 plasser ikke kan være rimelig når det i en 

nyere reguleringsplan for Solberg Øst, er bestemt inntil 17 plasser per 1000 m2. Slik sett fremstår også samtlige 

uttalelser fra berørte myndigheter som tvilsomme. Spesielt sett i lys av at det i Vestby kommune (annen 

kommune, men samme berørte myndigheter) nylig ble vedtatt en kommuneplan som legger opp til 17 plasser per 

1000 m2. Slike ulike anbefalinger til parkeringsdekning framstår derfor som tilfeldige sett i lys av nyere 

omkringliggende planer. Det kan selvfølgelig være riktig å differensiere parkeringsdekning på ulike steder, men i 

saksutredningen er det ikke begrunnet at en slik differensiering er riktig i denne saken. Kommunens henvisning til 

uttalelser i planprosessen kan etter dette ikke tillegges betydelig vekt ved vurderingen av om vilkårene for å gi 

dispensasjon er oppfylt.  

Det er rimelig å anta at kommunens anførsel om at dispensasjon vil kunne få presedensvirkninger og bidra til å 

undergrave planens styringsverdi, er vurdert som en ulempe. Kommunens vurdering knytter imidlertid ikke 

anførslene opp mot lovens vilkår, og det er derfor vanskelig å forstå begrunnelsen. Om presedensvirkningen utgjør 

en ulempe må uansett bero på om en dispensasjon i seg selv utgjør en ulempe, og kommunen har ikke begrunnet 

at det er tilfelle. I alle tilfelle ville anførselen om presedens og undergraving kunne vært relevant dersom 

reguleringsplanen omfattet flere tilsvarende områder med samme parkeringskrav, men parkeringskravet omfatter 

kun dette ene området som er planlagt for Rema 1000. En dispensasjon vil derfor ikke kunne får de virkningene 

som kommunen anfører. I det hele fremstår anførselen som helt generell og uten forankring i faktiske forhold.  
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Fvl. § 17 stiller krav om at kommunen «skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes». For at 

saksbehandlingen skal være i samsvar med § 17, er det ikke tilstrekkelig at relevante opplysninger er i 

kommunens hende; kommunen må også vurdere hvilken betydning opplysningene har for saken. 

Omstendighetene i en sak kan også gi grunnlag for ytterligere undersøkelser for å ivareta opplysningskravet i § 

17. I søknaden har vi, som nevnt, fremmet flere anførsler som begrunner vår vurdering om at vilkårene for å gi 

dispensasjon er oppfylt. Søknaden redegjør for faktiske forhold, og hvilken betydning disse har for vurderingen. 

Kommunen har likevel ikke gjengitt eller tatt stilling til noen av opplysningene som går frem av søknaden. Den har 

heller ikke motsatt seg vurderingene. Slik vi ser det, må det være klart at saken ikke var så godt opplyst som mulig 

da kommunen traff vedtak om avslag.  

Konklusjon 

Kommunen har ikke begrunnet vedtaket i samsvar med fvl. § 25, og den har ikke påsett at saken var så godt 

opplyst som mulig, jfr. fvl. § 17. Det er grunn til å regne med at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets 

innhold, jfr. fvl. § 41.  

I søknaden har vi fremmet en rekke anførsler som begrunner at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt. 

Kommunen har ikke tilbakevis disse anførslene. Vi vurderer at klagen skal tas til følge og at dispensasjon 

innvilges.  

2. Ilagt gebyr 

Søknad om dispensasjon ble oversendt kommunen den 10. mars, og vi fikk skriftlig tilbakemelding fra kommunen 

om at søknaden var mottatt. Det er derfor på det rene at fristberegningen starter den 10. mars. Fristen på 12 uker, 

jfr. SAK10 § 7-4 første ledd bokstav a, løp ut den 2. juni. Den 14. juni mottok vi avgjørelse om at klagen over 

avvisningsvedtaket var tatt til følge og at saken skulle realitetsbehandles. Saken ble derfor underlagt 

realitetsbehandling tidligst ca. 2 uker etter at fristen for behandlingen av saken var oversittet.  

Det går frem av SAK10 § 7-4 første ledd bokstav a tredje punktum at fristen ikke løper i den tiden søknaden ligger 

til uttalelse hos statlige og regionale myndigheter. Fristen for behandlingen av saken var imidlertid allerede brutt 

på det tidspunktet som søknaden ble oversendt for uttalelse fra berørte myndigheter. Da vi mottok avslag på 

søknad om dispensasjon, hadde det gått over fire uker siden behandlingsfristen den 2. juni.  

Det følger videre av veiledningen til SAK10 § 7-6 at kommunen selv har «ansvar for aktivt å redusere gebyret 

dersom saksbehandlingsfristen oversittes, og betale tilbake eventuelt for mye innbetalt gebyr.» Kommunen har 

ikke fulgt opp dette ansvaret, men har, på tross av at behandlingsfristen åpenbart er oversittet, besluttet å ilegge 

fullt gebyr for behandlingen. 

Konklusjon 

Fristen for å behandle saken er oversittet med over 4 uker og behandlingsgebyret skal frafalles i sin helhet. I det 

tilfelle gebyret er betalt før klagen blir avgjort, skal gebyret tilbakebetales i sin helhet. 

 
 

 
Med hilsen   
 
 
 
DANIEL EGGEREIDE 
Østavind Arkitekter AS 

 
 
  
 


