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Vedtak i klagesak - oppføring av fritidsbolig - eiendommen 271/260 Oppdal kommunes vedtak stadfestes
Statsforvalteren har behandlet klage over vedtak av kommunen om tillatelse til oppføring av fritidsbolig på
eiendommen 271/260 i Oppdal kommune. Statsforvalteren har gjennomgått klagen, men ikke funnet
grunnlag for å ta denne til følge. Vi har kommet til at kommunens vedtak er gyldig og skal stadfestes.
Sakens bakgrunn
Ansvarlig søker Per Ulriksen AS søkte på vegne av tiltakshaverne Bente Ulriksen og Ulf Skule Nerland
søkte 14. oktober 2021 om oppføring av fritidsbolig i
Vangslia fjellandsby i Oppdal kommune. Bygget får et areal
på 178 m2 BYA og 280 m2 BRA.
Det kom merknader til nabovarsel fra naboene Mari Strøm
Solli og Benjamin Strøm Solli. Vi viser til merknadene i sin
helhet.
Oppdal kommune godkjente søknaden i vedtak av 6.
januar 2022. Den viste til at tiltaket oppfylte kravene i
gjeldende reguleringsplan, og ikke medførte ulemper som
krevde en annen plassering.
Klagen
Mari Strøm Solli og Benjamin Strøm Solli klagde på vedtaket i brev av 27. januar 2022. Vi viser til
kommunens sammenstilling av anførslene, samt brevet i sin helhet:
«1. Det legges til grunn at hyttene i Vangslia skal tilpasses terrenget. Altså at terrenget absolutt ikke skal
manipuleres. Noe det til de grader blir gjort i dette tilfellet.
2. Stiller spørsmålstegn til vurdering om at det må støpes en plate på opptil 1 meter for å stabilisere
terrenget. Tomten må uansett graves ut for å få støpt platen. I den Geotekniske vurderingen som foreligger
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baseres det mye på anbefaling for gjennomføring av arbeid, og ikke at det er et krav for gjennomføring av
arbeidet.
3. Oppdal kommunes saksbehandlingstid på to dager etter innsendt nabovarsel fra klager der det søkes
om å øke planert terreng med 1 ekstra meter, sees på som lite troverdig.
4. Utsikt mot sør og solforhold vil forsvinne.»
Utvalg for bygg- og arealplansaker vurderte klagen i møte 15. mars 2022, men fant ikke grunnlag for
å endre vedtaket.
Saken ble oversendt Statsforvalteren i Trøndelag for endelig klagebehandling 17. mars 2022.

Statsforvalterens syn på saken
Statsforvalterens myndighet som klageinstans
Statsforvalteren er klageinstans for kommunens vedtak etter plan- og bygningsloven, jf. (pbl.) § 1-9
femte ledd, og delegasjonsvedtak fra departementet.
Statsforvalterens myndighet i klagesaken følger av forvaltningsloven (fvl.) § 34. Statsforvalteren kan
prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. Statsforvalteren skal
vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av
klageren. Det skal legges stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie
skjønn. Statsforvalteren kan stadfeste, oppheve eller fatte nytt vedtak i saken.
Klagefrist og rettslig klageinteresse
Klagerne er part i saken og klageberettiget, jf. fvl. § 28. Klagen er levert i tide, jf. fvl. § 29. Vilkårene for
å behandle klagen er oppfylt, jf. fvl. §§ 28 – 34.

Regler vedtaket bygger på
Generelt om vedtak i byggesaker
Byggetiltaket kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen og den deretter har
gitt tillatelse, jf. pbl. § 20-2. I byggesaken vurderer kommunen byggetiltaket opp mot arealplaner og
kravene til tiltaket i lovgivningen, se særlig pbl. kap. 29. Er tiltaket ikke i strid med disse reglene, eller
gjeldende arealplaner, skal det godkjennes, jf. pbl. § 21-4. Vedtak skal være begrunnet, og
begrunnelsen skal vise til de regler og nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på, jf. fvl. § 25.
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Arealplaner vedtaket bygger på
For byggetiltaket gjelder
detaljreguleringsplan for Vangslia
fjellandsby, som trådte i kraft 16. mai 2018.
Det aktuelle området er regulert til
fritidsbebyggelse. Planen med
bestemmelser er rettslig bindende, jf. pbl. §
12-4. Tiltaket er i tråd med arealformålet, og
krever ikke dispensasjon fra
reguleringsplanen.

Vurdering av saken

Situasjonsplan

Av pbl. 29-4 første ledd følger det at «Byggverkets plassering, herunder høydeplassering, og byggverkets
høyde skal godkjennes av kommunen.»
Bestemmelsen gir ikke kommunen hjemmel til å avslå en søknad, men til å anvise en alternativ
høyde, høydeplassering eller plassering av det omsøkte tiltaket.
Det følger av Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv (H-8/15) om pbl. § 29-4:
«Plan- og bygningsloven er en ja-lov. Dette innebærer at tiltakshaver som et generelt utgangspunkt har
rettskrav på å få innvilget søknad om tiltak som er i tråd med regelverket, herunder også plan. Dette
omtales gjerne som utbyggingsretten.
Dersom et tiltak overholder de krav til høyde og avstand som følger av plan- og bygningsloven § 29-4, og
for øvrig er i tråd med plan, så gir ikke denne bestemmelsen hjemmel til å avslå en søknad i sin helhet.
Den gir derimot hjemmel til å avslå foreslått plassering og høyde, og til å kreve en annen plassering eller
høyde (…)
Kommunens rolle består i å ta standpunkt til søkerens forslag til plassering slik denne fremgår av
situasjonsplanen i søknaden, eventuelt supplert med annen plantegning og snitt. Kommunen kan gi
tillatelse som omsøkt, eller godkjenne tiltaket med en annen plassering, innenfor de øvrige rettslige
rammer. Begrunnelsen for slik endret plassering vil i mange tilfeller være betydelige ulemper for
omgivelsene.
Plan- og bygningsloven § 29-4 forutsettes praktisert slik at tiltakshavers ønske imøtekommes der ikke
avgjørende grunner taler imot dette. Med avgjørende grunner sikter en særlig til plassering og høyde som
medfører betydelig ulempe for f.eks. naboeiendommer og/eller omkringliggende miljø. Det er kun i tilfeller
der det objektivt sett kan konstateres betydelig ulempe for naboeiendommer eller omkringliggende miljø at
kommunen kan utøve "kan"-skjønnet etter plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd (fritt skjønn). I praksis
skal det mye til for at naboer i tettbygd strøk blir hørt med protest eller klage over tap av utsikt eller
reduksjon i solforhold. Dette er forhold som vil være påregnelig i boligfelt, og særlig i forbindelse med
kommunal fortettingspolitikk.
Dersom kommunen ikke benytter sin mulighet til å kreve annen høyde eller plassering, vil det være
tilstrekkelig å vurdere innholdet i eventuelle naboprotester opp mot den omsøkte utforming og
plassering.».
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i brev til Statsforvalteren av 20. juni 2019 presisert
at vurderingen av om det foreligger betydelig ulempe eller ikke, er underlagt kommunens frie
skjønn. Dette innebærer at Statsforvalteren som klageinstans skal legge stor vekt på hensynet til det
kommunale selvstyret i vurderingen av om det foreligger betydelig ulempe, jf. forvaltningsloven § 34
andre ledd.

Kommunen skriver følgende i vedtaket om redusert utsikt som følge av tiltakets plassering:
«Eier av 271/259 vil få noe redusert utsikt fra uteplass på bakkenivå. (…) Snittegninger viser at del med
høyest møne får kote 772,6. Tegningssettet viser at del med lavest møne får høyde 771,3. Nabos gulv i
nedre plan er vist til 770,5. Dette viser at uteplassen blir fra 0,8 til 2,1 lavere enn de to hovedtakenes
møner. Mønets form som er vent ut mot dalen gjøre at bygget i forkant får en varierende høyde der kun en
del er opp til 2,1 meter høyere enn nabos gulv. Dette viser at kun deler av hovedutsikten blir redusert. Sol
og lys anses ikke å bli redusert ved relativt lave overhøyder.
Kommunedirektøren er enig i at en reduksjon med 0,5 meter høyde ville forbedret situasjonen.
Utfordringen er at de tekniske oppliningene ikke anbefaler dette og at kommunen ikke kan pålegge en
eksplisitt byggemetode. Vi ser at det hadde vært en mulighet om utbygger og nabo ble enig i riving og
gjenoppbygging av murene som står i grense. Samtidig kan ikke kommunen pålegge tiltak på annen
manns grunn. Nabo har dermed selv stor innvirkning for hvor høy bygging som vil bli utført på tomten i
forkant.»
I klagebehandlingen skriver kommunen følgende om utsiktstap:
«Mønehøyden på fritidsboligen er vist til 8,84 meter, 16 cm lavere enn reguleringsplanens maksimalt
tillatte mønehøyde. Mønehøyde fra gjennomsnittlig planert terreng er lavere. Reguleringsplanen legger opp
til svært høy utnyttelse, med små tette tomter i ett bratt terreng. Maksimal mønehøyde fra gjennomsnittlig
planert terreng er satt til 9 meter. Dette medfører at planområdet i seg selv gir mindre forutsigbarhet med
tanke på utsikt fra den enkelte tomt. For de heisnære områdene har andre kvaliteter vært vektlagt mer enn
hensynet til den enkelte tomts utsikt mot dalen. Hensynet til utsikt ivaretas til dels ved at adkomstvegene i
planområdet er med på å skape dynamikk og «grupper» av fritidsbebyggelse. Kommunedirektøren skriver i
vedtak om tillatelse til oppføring av fritidsbolig at takets møner er vent ut mot dalen og gjør at bygget får
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en varierende høyde der kun en del er opp til 2,1 meter høyere enn nabos gulv. Dette viser at kun deler av
utsikten blir redusert. Kommunedirektøren ønsker å understreke dette, og at dersom møneretningen
hadde ligget langs terrengkotene i hele tomtens lengde, ville dette kunne medført annet resultat i
vurderingen av utsiktstap. Med en reguleringsplan som legger opp til svært høy utnyttelse og en
mønehøyde på 9 meter fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng, vurderer kommunedirektøren at det er
høyst ventelig med bygninger i tråd med reguleringsplan som kan redusere utsikt fra egen tomt.»
Statsforvalteren finner at kommunen har foretatt en saklig og forsvarlig vurdering og vi slutter oss til
denne. Kommunen har vurdert tiltakets høyde og dets påvirkning på klagernes utsikt, samt sol- og
skyggepåvirkning, men finner ikke at ulempene er betydelige. I likhet med kommunen, finner
Statsforvalteren at tiltaket vil ha noe negativ virkning for klagernes utsikt, men at disse ikke er så
tungtveiende at Statsforvalteren finner grunnlag for å tilsidesette kommunens vurdering. Vi finner at
utsiktstapet er påregnelig i et slikt tettbygd strøk hvor tomtene er forholdsvis små, og det er lagt opp
til høy utnyttelse. Vi viser også igjen til at vurderingen er underlagt kommunens frie skjønn.
Statsforvalteren som klageinstans skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret, og
vi kan ikke se at kommunens vurdering er motivert ut fra utenforliggende eller usaklige hensyn, at
avgjørelsen bærer preg av vilkårlighet eller at den innebærer usaklig forskjellsbehandling.
Det er anført at tiltaket krever mer terrengbearbeiding enn nødvendig, og at tiltaket derfor ikke er
tilpasset terrenget, tomten og omgivelsene. Til dette skriver kommunen at terrengtilpasningen god,
sett hen til det skrånende terrenget. Fritidsboligen bygges med sokkel, og dette anses som et godt
grep for god terrengtilpasning når det gjelder tomtas beskaffenhet. Videre har ansvarlig
prosjekterende for geoteknikk, Dr. Techn. Olav Olsen AS, foretatt en geoteknisk vurdering, signert for
at de skal gi riktige opplysninger og forpliktet seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf.
SAK10 kap. 10 og 11. Den ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar
med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det følger av pbl.
21-4 at kommunen skal legge til grunn tiltakshavers eller det ansvarlige foretakets opplysninger om
at tiltaket oppfyller tekniske krav. Videre skal kommunen påse at de angitte ansvarsområdene
dekker tiltaket og er plassert i riktige tiltaksklasser, og avgjøre omfanget av uavhengig kontroll.
Statsforvalteren har ingen merknader til dette, og vi slutter oss til kommunens vurdering.

Konklusjon

Statsforvalteren har kommet til at kommunens vedtak er gyldig.
Statsforvalteren fatter følgende

vedtak:
Oppdal kommunes vedtak av 6. januar 2022 stadfestes.
Klagen har ikke ført frem.
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Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. forvaltningsloven §
28.
Med hilsen
Elisabeth Holand Sjøli (e.f.)
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Inger Wibe Grut
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen
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