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Klagehandsaming - klage på byggeløyve for frittliggjande garasje i regulert 
bustadfelt - gbnr 77/67  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

 
Plan,- og forvaltningsutvalet tek ikkje klagen frå Lars Kreken til følgje. Klagen blir sendt 
Statsforvaltaren i Vestland for endeleg avgjerd. Vedtaket er gjort med heimel i 
forvaltningslova § 33 andre ledd, jf. fjerde ledd.  
 
 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg: 
Søknad om byggeløyve 23.11.2020 
Nabomerknad frå seksjonseigarane på gbnr. 77/64 
Byggeløyve frå Luster kommune 14.12.2020 
Klage frå Lars Kreken 30.12.2020 
  
Uprenta vedlegg:  
Ingen 
 
Utval som har vedtaksmynde: Plan,- og forvaltningsutvalet  
Politisk delegeringsreglement.  
 
Bakgrunn for saka 
Historikk 
I søknad av 06.07.2020 sendte ansvarleg søkjar LA-BIM AS på, vegne av tiltakshavar Tommy 
Uglum, inn søknad om byggeløyve for oppføring av garasje som tilbygg til eksisterande 
bustadhus på eigedomen gbnr. 77/67 i Gaupne. Samstundes vart det søkt om dispensasjon 
for oppføring av tilbygg i eit område kategorisert som flaumfarleg av NVE i 2019.  
 

  
  
Fig 1: Snitt,- og fasadeteikningar til søknaden 06.07.2020 
 
Maks gesimshøgde er ifølgje reguleringsplaneni «maks 7 meter frå gjennomsnittleg planert 
terreng». Garasjar i 1. etg. skal ha ei gesimshøgd på maks 2,5 meter. Tilbygget hadde ei 
mønehøgde på 5,4 meter og ei gesimshøgde på 3,2 meter.  
 
Alle dei åtte bebuarane i bustadblokka på naboeigedomen gbnr 77/64 hadde merknadar til 
høgda og plasseringa av garasjen. Kommunen avslo bygge,- og dispensasjonssøknaden ved 
administrativt vedtak 27.10.2020 fordi ein kom til at dispensasjonsvilkåra i plan,- og 
bygningslova § 19-2 ikkje var oppfylt. Dette avslaget vart ikkje klaga på.  
 
LA-BIM AS sendte ny byggesøknad den 23.11.2020. Garasjen vart då søkt oppført som ein 
frittliggjande garasje i staden for som tilbygg til bustadhuset. Mønehøgda er redusert frå 5,4 
meter til 4,9 meter, medan gesimshøgda er redusert frå 3,2 meter til 2,5 meter. Avstanden 
til bustadhuset er 1 meter.  
 
Naboane i bustadblokka kom med merknadar også denne gongen. Merknadane gjeld høgda 
og plasseringa av garasjen, og er i det vesentlege samanfallande med merknadane forut for 
handsaminga 27.10.2020.   
 
 

 
i Reguleringsplan for Verket 2, planid: 1426-2011-002.  



 
 
 
 
 

Fig 2: Snitt,- og fasadeteikningar til den godkjende søknaden av 23.11.2020 
 
Ved den administrative vurderinga av den nye søknaden kom kommunen til at den 
frittliggjande garasjen var i samsvar med krava i reguleringsplanen, og gav byggeløyve.  
Rådmannen viser til vedtaket 14.12.2020 og vurderingane der.  
 
Ein av seksjonseigarane i bustadblokka – Lars Kreken – klaga den 30.12.2020 på kommunen 
sitt vedtak. Slik rådmannen les klagen meiner han at det var feil av kommunen å godkjenne 
garasjen med ei slik plassering framfor bustadblokka. Han meiner garasjen skullen vore 
plassert på vestsida av bustadhuset – slik som det var synt ved byggesøknaden for 
bustadhuset i 2019.   
 
Han viser vidare til at han mister veldig mykje utsikt som følgje av den godkjende 
garasjeplasseringa. Han viser vidare til at når bustadhuset vart godkjend i 2019 var framtidig 
garasje teikna inn på vestsida av huset. Han og dei andre bebuarane i blokka har ikkje 
merknadar til ei slik plassering. Han viser også til at seksjon 1 og seksjon 2 allereie har mista 
mykje utsikt som følgje av bygging av bustadhuset i 2019. Avslutningsvis er det nedlagt 
påstand om at kommunens vedtak blir omgjort til avslag. 
 
Rådmannen viser elles til klagen i sin heilskap.  
 
Tiltakshavar har kommentert klagen frå Kreken i e-post av 18.01.2021, registert her 
19.01.2021. Dei viser til at dei har halde seg til reguleringsplanen for Verket 2.  
 
Rådmannen si vurdering 
Saka gjeld klage frå Lars Kreken på kommunen sitt byggeløyve til frittliggjande garasje på 43 
m2 BYA og loft på 34, 98 m2 BRA på den regulert bustadeigedomen 77/67 i Gaupne. 
Arealet på loftet er ikkje måleverdig.  
 
Det avgjerande spørsmålet er, slik rådmannen ser det, om kommunen kan pålegge 
tiltakshavar ei alternativ plassering av garasjen fordi den godkjende plasseringa utgjer ei 
ulempe for Kreken og dei andre bebuarane i bustadblokka.   
 
Rådmannen kommenterer innleiingsvis at det i reguleringsplanen er sett krav til heving av 
terrenget til kote 3.1 på grunn av flaumfare i området. Ansvarleg søkjar opplyser på telefon 
14.01.2020 at denne terrenghevinga vart utført ved bygging av bustadhuset i 2019.  
 
Det er i klagen gjort gjeldande at den godkjende garasjeplasseringa medfører betydeleg 
utsiktstap for bebuarane i blokka.  
 
Det følgjer av plan,- og bygningslova (pbl) § 21-4 at kommunen «skal» gi løyve til tiltaket 
«dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan,- og 
bygningsloven». Føresegna gir uttrykk for byggeretten – eller legalitetsprinsippet i 



byggesakshandsaminga – og inneber at kommunen har plikt til å godkjenne eit tiltak med 
mindre det ligg føre ein klar heimel for avslag.   
 
Det følgjer av pbl § 29-4 første ledd første punktum at «byggverkets plassering (..) skal 
godkjennes av kommunen».  
 
Denne føresegna er meint praktisert slik at tiltakshavar sitt ønskje skal takast omsyn til viss 
ikkje avgjerande grunnar taler mot. Plassering eller høgde som fører til betydelege ulemper 
blir rekna som avgjerande grunnar, jf. rundskriv H-8/15 frå kommunal og 
moderniseringsdepartementet punkt 3.2.3 andre avsnittii.  
 
Føresegna i § 29-4 gir ikkje kommunen moglegheit til å avslå ein søknad som elles er i tråd 
med føresegner gitt i eller i medhald av plan,- og bygningslova, men tydeleggjer kommunen 
si rolle i å vurdere høgde og plassering av tiltaket på eigedomen. Viss kommunen kjem til at 
det ligg føre ei betydeleg ulempe, kan tiltakshavar påleggast ei anna plassering.  
 
Det skal gjerast ei objektiv vurdering av naboulempene og vurderinga er fritt skjønn.  
 
Slik rådmannen ser saka vil den godkjende garasjeplasseringa medføre ei viss reduksjon av 
utsikta til bebuarane i blokka. Sjølv om utsiktstilhøva blir redusert med bygginga av 
garasjen, vil det framleis vere noko utsikt.   
 
Det er vidare på det reine at bebuarane i 1. og 2. etasje er dei som blir mest råka av 
garasjeplasseringa. Rådmannen har difor forståing for at Kreken – som har leilegheit i 2. 
etasje i midten – opplever garasjen som ei utsiktshindring, men meiner dette er noko som 
må aksepterast i eit regulert utbyggingsstrøk. Rådmannen viser til at endring av 
utsiktstilhøve er pårekneleg i eit utbyggingsområde. Rådmannen viser elles til sine 
vurderingar i vedtaket 14.12.2020 og held fast på desse i klageomgangen. Det er vidare lagt 
vesentleg vekt på at den frittliggjande garasjen er i tråd med krava i reguleringsplanen.  
 
Rådmannen tilrår at klagen frå Kreken ikkje blir teken til følgje og at saka blir oversendt 
Statsforvalteren i Vestland for endeleg avgjerd.  
 
 
Avsluttande merknadar  
Dersom plan- og forvaltningsstyret vedtek noko anna enn rådmannen si tilråding, er utvalet 
si avgjerd eit nytt vedtak i saka som partane kan klage på. Utvalet må då grunngi si 
avvikande oppfatning.  
 
Rådmannen gjer spesielt merksam på at  plikta til å grunngi vedtak er den same for eit 
politisk organ som når administrasjonen gjer vedtak. Kravet til grunngjeving blir styrka i dei 
situasjonane der organet vel ei løysing som ikkje følgjer rådmannen si tilrådingiii. 
 
Plan- og forvaltningsutvalet kan krevje bistand frå administrasjonen for å få utarbeidd 
grunngjeving for sitt vedtak, sjå kommunelova § 13-1. 
 
 
Dato: 20.01.21                        
 

 
ii 
https://www.regjeringen.no/contentassets/109bbfc9591b47919c88c016a5eacab6/rundskriv_h_8_15_byggverks_plasser
ing_hoyde_avstand.pdf  
iii Jf. Sivilombodsmannen si sak 2012/640 som gjaldt ny 420 kV kraftleidning gjennom Bremanger kommune. 
Ombodsmannen uttalte der at når departementet vel eit alternativ som ikkje følgjar fagutgreiingane måtte det stillast 
særskilde krav til grunngjevinga. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/109bbfc9591b47919c88c016a5eacab6/rundskriv_h_8_15_byggverks_plassering_hoyde_avstand.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/109bbfc9591b47919c88c016a5eacab6/rundskriv_h_8_15_byggverks_plassering_hoyde_avstand.pdf


 
Jarle Skartun Knut Vidar Svanheld 
rådmann Plansjef 
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