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Klageavgjørelse - klage over avslag på byggesøknad - Lillehammer 
kommune 

Vi viser til oversendelse av klagesak fra Lillehammer kommune i brev datert 13. januar 2022. 
 

Saken gjelder 
LPO arkitekter AS søkte den 11. februar 2021, på vegne av Tone Merete Skogmo Varild, om 
rammetillatelse for oppføring av tilbygg til bolighus på eiendommen gnr. 125 bnr. 4 i Lillehammer 
kommune. Eiendommen er en tidligere husmannsplass og består at et våningshus og et uthus. 
Tiltakshaver ønsker å oppføre et tilbygg til våningshuset for å gjøre eiendommen beboelig. 
 
Ettersom eksisterende bolighus på eiendommen er SEFRAK-registrert som oppført i fjerde kvartal av 
1800-tallet, har saken vært på høring hos Kulturarvseksjonen i Innlandet fylkeskommune. I 
høringsuttalelsen konkluderer fylkeskommunen at «Tiltaket er godt tilpasset våningshuset og tunet 
for øvrig både i form og materialbruk. […] Kulturarvseksjonen støtter valg av konsept for tilbygget og 
vil ikke motsette oss omsøkte tiltak». 
 
Lillehammer kommune behandlet søknaden i vedtak 12. mai 2021, men innvilget ikke 
rammetillatelse. Kommunen konkluderte at tiltakets takform er i strid med bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel, og at det kan «virke dominerende i sin utforming i form av kontrast til 
eksisterende bevaringsverdig våningshus». 
 
LPO arkitekter påklaget kommunens vedtak i brev datert 25. mai 2021. De motsetter seg 
kommunens konklusjon, og påpeker at kommunen avslag er gitt på bakgrunn av en skjønnsmessig 
estetisk vurdering, men uten at de kan se at det er lagt en arkitektfaglig vurdering til grunn. I 
forlengelsen av dette har klager vist til de arkitektfaglige vurderingene som fulgte søknaden når det 
gjelder estetikken i prosjektet. Klager etterlyser for øvrig vektlegging av kulturminnemyndighetens 
faguttalelse i saksbehandlingen. 
 
Lillehammer kommune behandlet klagen i brev datert 11. juni 2021, men tok den ikke til følge. Saken 
ble deretter oversendt Statsforvalteren for klagebehandling, men i brev datert 24. juni 2021 ba 
kommunen om at saken ble returnert for ytterligere behandling. Statsforvalteren returnerte derfor 
saken til kommunen i brev datert 4. juli 2021. 
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I foreløpige meldinger datert hhv. 21. juli 2021 og 4. oktober 2021, orienterte kommunen ansvarlig 
søker og tiltakshaver om ytterligere behandling av klagen. Saksbehandlingen ble utsatt som følge av 
planutvalgets prinsippvedtak om behandling av bevaringsverdige bygg og kulturmiljøer i 
kommuneplanens arealdel. Etter planutvalgets vedtak, har kommunen likevel presisert at 
prinsippvedtaket ikke får betydning for behandlingen av den konkrete byggesøknaden. 
 
Etter anmodning fra ansvarlig søker og tiltakshaver, ble det senere gjennomført befaring av 
eiendommen den 20. desember 2021. På befaringen deltok ansvarlig søker, tiltakshaver, samt 
representanter fra Innlandet fylkeskommune og Lillehammer kommune. Kommunens skisserte etter 
befaringen tre ulike veger for videre behandling av saken: omprosjektere tiltaket; realitetsbehandle 
søknaden på nytt med utgangspunkt i nye retningslinjer, eller at klagen opprettholdes. 
 
Tiltakshaver valgte å opprettholde klagen. I e-post datert 5. januar 2022 har ansvarlig søker redegjort 
for sitt syn på saken og bakgrunnen for at klagen opprettholdes. 
 
Lillehammer kommune behandlet deretter klagen på nytt i vedtak den 13. januar 2022, men tok 
heller ikke denne gangen klagen til følge. 
 

Formelle forhold og Statsforvalterens kompetanse 
Avgjørelsen som er påklaget er et enkeltvedtak som retter seg mot tiltakshaver, Tone Merete 
Skogmo Varild. Det innebærer at hun har rett til å klage på avgjørelsen, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28 
første ledd. Klagen er fremsatt innen klagefristen, jf. fvl. §§ 29 og 30. 
 
Statsforvalteren er gitt myndighet til å behandle klager etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9. For 
behandling av klager etter pbl. § 1-9 gjelder reglene i forvaltningsloven, så langt ikke annet er 
bestemt. 
 
Statsforvalteren kan overprøve alle sider av saken, men skal legge stor vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. fvl. § 34. I dispensasjonssaker innebærer dette 
at Statsforvalteren fullt ut kan overprøve om lovens to vilkår er oppfylt, da dette gjelder 
rettanvendelsen. Derimot skal vi være tilbakeholdne med å overprøve om dispensasjon bør innvilges 
da dette hører til kommunens frie skjønn. 
 

Statsforvalterens vurdering av saken 
Saksbehandlingen 
Når en søknad er fullstendig, plikter kommunen snarest mulig og senest innen nærmere angitte 
frister, å gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, jf. pbl. § 21-4 første ledd første punktum. 
 
Kommunen har etter dette kun anledning til å avslå søknaden dersom den er i strid med materielle 
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. I slike tilfeller vil tillatelse til oppføring 
av tilbygg til bolighus være avhengig av dispensasjon eller planendring. Eventuell motstrid med 
bestemmelser i andre lover er ikke en avslagsgrunn etter pbl. § 21-4.1 Uten avslagsgrunn har søker, 
såfremt søknaden er fullstendig, rettskrav på å få tillatelse. 
 

 
1 Jf. NOU 2005:12 punkt 5.1.1. 
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Lillehammer kommune har som kjent avslått søknaden om rammetillatelse. Som hjemmelsgrunnlag 
for avslaget har kommunen vist til bestemmelsene i pbl. §§ 29-1 og 29-2, med videre henvisning til 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel og retningslinjer til planen. Bestemmelsene i pbl. §§ 29-1 
og 29-2 omhandler krav til estetikk og visuelle kvaliteter. Det er naturlig å lese bestemmelsene i 
sammenheng. 
 
Pbl. § 29-2 gir to hovedelementer for vurderingen av hva som er god visuell kvalitet. Tiltaket skal 
både ha gode visuelle kvaliteter i seg selv, og i forhold til omgivelsene. Tiltaket må oppfylle begge 
kriterier. Det betyr at ett og samme hus kan være akseptabelt i et utbyggingsmiljø, men må avslås i 
et annet. Kravet til god visuell kvalitet skal også tolkes med tanke på tiltakets størrelse og synlighet. 
Når byggverket i seg selv skal vurderes, må det ses hen til byggets utforming med volum, 
dimensjonering og formuttrykk, samt materialbruk og fargevalg. 
 
Pbl. § 29-2 stiller også krav om at byggverkets utforming må harmonere med omgivelsene. Dette 
gjelder både naturgitte omgivelser som for eksempel terreng, vegetasjon og tomtestruktur, samt 
bygde omgivelser der faktorer som volum, form, materiale og farger hører med i vurderingen. I 
byggesaksbehandlingen må det derfor foretas en vurdering av omkringliggende bebyggelse. 
 
Bestemmelsen i pbl. § 29-2 er en selvstendig avslagshjemmel. Det betyr at kommunen kan nekte å gi 
tillatelse til et tiltak av rent estetiske grunner, selv om tiltaket oppfyller alle andre krav. Dersom 
kommunen mener at et omsøkt tiltak mangler visuelle kvaliteter, bør kommunen ta opp med 
søkeren og gi veiledning om hvordan kravet kan oppfylles. Dette er lagt til grunn i flere uttalelser fra 
Sivilombudet. 
 
Hvis kommunen mener det er grunnlag for å avslå en søknad om tiltak, må vedtaket begrunnes. En 
avgjørelse om å avslå en søknad etter plan- og bygningsloven, er et enkeltvedtak etter fvl. § 2. Dette 
innebærer at reglene for begrunnelse i fvl. §§ 24 og 25 gjelder. 
 
Kravet til god begrunnelse er gitt primært av hensyn til de private parter i saken. Det vil ofte være 
lettere å forstå og akseptere et vedtak som gir en klar fremstilling av premissene for resultatet og 
bygger på en klar entydig praksis. Ved en eventuell klage, vil det dessuten være lettere for 
klageorganet å prøve vedtaket dersom skjønnsvurderingen er godt gjort rede for i begrunnelsen. 
Begrunnelsen kan også være til hjelp for kommunen i senere saker, ved at kommunen kan se hen til 
tidligere vurderinger. Dermed kan det over tid etableres en fastere praksis i slike saker. 
 
Et vedtak om avslag etter pbl. § 29-2 bør som nevnt ha en god begrunnelse. En lovlig begrunnelse 
skal inneholde hvilke fakta kommunen legger til grunn, og hvilke momenter som er tillagt vekt ved 
vurderingen av disse. Det bør foreligge en beskrivelse av tiltaket, og av hvilke elementer som 
medfører at det ikke oppfyller kravene i pbl. § 29-2. Dersom tiltaket ikke er tilpasset omgivelsene, må 
også omgivelsene beskrives. 
 
Dersom kommunen kommer frem til at tiltaket i seg selv og i forhold til sine omgivelser har gode 
visuelle kvaliteter etter pbl. § 29-2, skal søknaden innvilges. I et område med homogen bebyggelse vil 
et bygg som bryter med de omkringliggende bygg, lettere kunne rammes av pbl. § 29-2 enn i et 
område med blandet bebyggelse. Det følger av forarbeidene at det ikke kreves at bygget skal være 
helt likt sine bygde omgivelser, også kontraster kan være positive, men avvikene må fremstå som 
faglig begrunnede valg fremfor tilfeldig utforming.2 
 

 
2 Jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 342. 
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Vurderingen av hva som er god og dårlig estetisk utforming vil være skjønnspreget. Det er derfor av 
stor betydning at kommunale bygningsmyndigheter og politikere har et gjennomtenkt og faglig 
begrunnet forhold til hvilken estetisk utvikling som er ønskelig i kommunen. 
 
I avslagsvedtaket har kommunen beskrevet det eksisterende våningshuset på eiendommen, samt 
det omsøkte tiltaket. Kommunen har også vist til bestemmelser i kommuneplanens arealdel om at 
«ny bebyggelse i tilknytning til bevaringsverdig bebyggelse/kulturmiljø skal ny bebyggelse tilpasses 
på en slik måte at miljø- og verneverdier ikke reduseres».3 Det er ytterligere vist til retningslinjer til 
bestemmelsen om at «[…] tilbygg/påbygg kan tillates såframt dette ikke forringer bygningens eller 
kulturmiljøets verneverdi. Eventuelle tilbygg/påbygg bør underordnes den eksisterende bygningen 
med hensyn til plassering, utforming, størrelse, material- og fargebruk», samt at «[n]y bebyggelse 
kan ha et nåtidig formspråk, men bør bidra til et helhetlig bygningsmiljø».4 
 
Når det gjelder kommunens vurderinger, har de skrevet følgende i avslagsvedtaket: 
 

«Dette på bakgrunn i at det omsøkte tiltakets takform og veggflate på loft inn mot tunet, slik 
det fremgår av vedlagte fasadetegninger og illustrasjoner, kan virke dominerende i sin 
utforming i form av kontrast til eksisterende bevaringsverdige våningshus. 
 
Kommuneplanens bestemmelser legger vekt på at ved bevaringsverdig bebyggelse skal 
videreføre, tilpasse seg og underordne seg eksisterende bebyggelsen. En utforming som er i 
kontrast, vil være i motstrid med bestemmelsen i kommuneplanens arealdel». 

 
Statsforvalteren kan ha forståelse for kommunens konklusjon i saken, men vi synes det er vanskelig 
å få tak på hvordan de har kommet frem til resultatet. Kommunens eget resonnement er til dels 
også sprikende, ved at konklusjonen om at dersom utformingen står i kontrast med eksisterende 
bebyggelse, så er den også i strid med bestemmelsene i kommuneplanen. Bestemmelsene og 
retningslinjene til kommuneplanen åpner jo nettopp for at ny bebyggelse kan ha et nåtidig 
formspråk. Konklusjonen synes også å gå på tvers av forutsetningene i forarbeidene, om at også 
kontraster kan være positivt ved tilpasning til eksisterende bygningsmiljø. 
 
Klageren har selv etterlyst hvilke arkitektfaglige vurderinger som ligger til grunn for kommunens 
konklusjon. Anførselen underbygges av deres egen arkitektfaglige redegjørelse som fulgte 
søknaden, som nettopp redegjorde for tiltakets forhold til kommuneplanens bestemmelser og 
retningslinjer. Statsforvalteren har ikke egen formingsfaglig kompetanse, og skal derfor være 
forsiktige med å mene noe om tiltakets tilpasning til eksisterende bebyggelse og omgivelsene for 
øvrig. Vi mener det likevel er klart at kommunens egne vurderinger ikke tilfredsstiller 
forvaltningslovens krav om begrunnelse for enkeltvedtak. I forlengelsen av dette fremstår det også 
som klart at kommunens mangelfulle begrunnelse kan ha virket bestemmende på vedtakets 
innhold, jf. fvl. § 41.  
 
Statsforvalteren opphever derfor avslagsvedtaket, og saken sendes tilbake til kommunen for en ny 
vurdering. 
 

 
3 Punkt 1.23.2 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 
4 Punkt c og d i retningslinjene til bestemmelsen 1.23 i kommuneplanens arealdel. 
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Avsluttende kommentar 
Arealformålet 
Den aktuelle eiendommen er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens 
arealdel. Arealformålet tillater som utgangspunkt kun tiltak som er nødvendige for landbruksdrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag («stedbunden næring»). 
 
Etter det Statsforvalteren er kjent med, er det ikke lenger tale om noen landbruks- eller gårdsdrift på 
den aktuelle eiendommen. Tiltaket kan derfor synes å være i strid med arealformålet. Umiddelbart 
kan ikke Statsforvalteren se at kommuneplanen inneholder bestemmelser som åpner for ytterligere 
utbygging på eksisterende boligeiendommer i LNF-områder, uten at det knytter seg til en 
stedbunden næring. Det kan likevel være at kommunen har en praksis som tillater slik utbygging. Vi 
registrerer at kommunen oppgir at eiendommen er avsatt til LNF-formål i behandlingen av saken, 
men uten å gjøre en vurdering av om tiltaket er omfattet av arealformålet. 
 
Med hensyn til at det er kommunen som er nærmest til å tolke sin egen kommuneplan, og for å 
sikre en reell to-instansbehandling av spørsmålet, ber vi om at kommunen også gjør en vurdering av 
tiltakets forhold til arealformålet i kommuneplanen ved sin fornyede behandling av saken. 
 
Saksbehandlingstid 
Saksdokumentene viser at Lillehammer kommune har brukt lang tid på å behandle klagen. 
Klagesaken ble riktignok allerede oversendt Statsforvalteren den 11. juni 2021, men Lillehammer 
kommune ba senere samme måned om å få saken tilbake for ytterligere saksbehandling. Den 
endelige klagebehandlingen fra kommunen forelå først 13. januar 2022. 
 
Statsforvalteren vil i denne sammenheng minne kommunen om at klagesaker skal forberedes og 
oversendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt, og senest innen åtte uker, jf. 
byggesaksforskriften § 7-1 bokstav c.  
 
Selv om det ikke er knyttet noen rettsvirkning til overskridelse av denne fristen, har kommunen et 
ansvar for å behandle og oversende klagesaken, eventuelt fatte et nytt vedtak, innen fristen. 
Fristlengden på åtte uker er tilstrekkelig til at politisk behandling praktisk lar seg gjennomføre. 
Saksbehandlingsfristene er forpliktende selv om kommunen velger å stille saken i bero i påvente av 
prinsippvedtak om behandling av bevaringsverdige bygg og kulturmiljøer. 
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Statsforvalterens vedtak 
Klagen tas til følge.  
 
Statsforvalteren opphever Lillehammer kommunes vedtak av 12. mai 2021 om avslag på søknad om 
rammetillatelse for oppføring av tilbygg til eksisterende bolighus på eiendommen gnr. 125 bnr. 4. 
Saken returneres til kommunen for ny behandling. 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28. Vi gjør oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent 
med sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine FossumAnne Kathrine Fossum 
(e.f.) 
Kommunal- og samordningsdirektør 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Jo Bjørner HaugenJo Bjørner Haugen 
avdelingsdirektøravdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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