
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak i klagesak om tillatelse til bruksendring og oppføring av tilbygg - 

Bærum kommune - Grini Næringspark 4 B - gnr. 28 bnr. 21 
 

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse datert 14. mars 2016. 

 

Saken gjelder søknad fra ansvarlig søker SBG Byggprosjekt AS på vegne av tiltakshaver Grini 

Næringspark 4B AS om tillatelse til oppføring av tilbygg og bruksendring av eiendommens 

første etasje til forretningsformål. 

 

Bygningssjefen i Bærum kommune avslo søknaden den 3. september 2014. Tiltaket var i strid 

med reguleringsplanen og bygningssjefen mente ikke vilkårene for dispensasjon var oppfylt.  

 

Vedtaket ble i brev datert 24. september 2014 påklaget av advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 

på vegne av tiltakshaver. 

 

Planutvalget i Bærum kommune omgjorde den 11. desember 2014 vedtaket og ga tillatelse til 

tiltaket. Dette vedtaket ble påklaget av Asker og Bærums handels- og servicebedrifters forening i 

brev datert 2. januar 2015. Det ble anført at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. 

 

Kommunen avviste klagen under henvisning til at Asker og Bærum handels- og servicebedrifters 

forening ikke hadde rettslig klageinteresse. Fylkesmannen opphevet avvisningsvedtaket den 7. 

oktober 2015. 

 

Planjuridisk enhet i Bærum kommune tok ikke klagen til følge i oversendelsen til Fylkesmannen 

14. mars 2016. 

 

Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke 

ytterligere saksreferat.  

 

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak etter plan- og bygningsloven, jf. 

Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 og Miljøverndepartementets 

rundskriv T-2/09. 

 

Fylkesmannen ser slik på saken 
 

Eiendommen omfattes av reguleringsplanen Grini Næringspark som trådte i kraft 14. mai 2003. 

Eiendommen ligger i felt GN4A. Det fremgår av planbestemmelsene § 2.1 at i feltet tillates 

industri, kontor og lager. 

Bærum kommune 

Pb 700 

1304 Sandvika  

Juridisk avdeling 
 
Tordenskiolds gate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.: 16/38646 
Deres dato: 14.03.2016 
Vår ref.: 2016/6255-8 FM-J 
Saksbehandler: Sindre Forbergskog 
Direktetelefon: 22003593 
 
Dato: 21.09.2016 
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Formålet forretning er ikke tillatt i feltet, og tiltaket er følgelig avhengig av dispensasjon fra 

planbestemmelsen. 

 

Vilkårene for å gi dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd som lyder slik: 

 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom 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. 

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

 

Det fremgår av rådmannens saksframstilling i forbindelse med vedtakelsen av planen at felt 

GN4A ikke anbefales for forretninger på grunn av trang atkomst og små utomhusarealer som vil 

vanskeliggjøre parkering. Feltene GN1-3, GN5, GN7-10, GN12, GN13 og GN15 er alle regulert 

til formål som tillater forretninger med plasskrevende varer. Kommunen foretok altså en konkret 

vurdering av eiendommene og kom til at felt GN4A ikke var egnet for forretninger med 

plasskrevende varer. En dispensasjon som tillater forretning med plasskrevende varer vil da fort 

medføre en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak planen. 

 

Tiltakshaver har anført at vurderingen i saksframlegget ikke lenger er aktuell, og at de faktiske 

forholdene har endret seg. Som støtte for dette vises det til at Vei og trafikk i Bærum kommune 

ikke vil motsette seg tiltaket. Det er ikke fremført ytterligere holdepunkter for at de faktiske 

forholdene på eiendommen har endret seg etter vedtakelsen av planen. Kommunen har heller 

ikke funnet holdepunkter for at det har skjedd noen endring av atkomsten eller utomhusarealene 

som tilsier at vurderingene i saksframlegget ikke lenger er aktuelle, se rådmannens innstilling til 

planutvalget. 

 

I planutvalgets begrunnelse for dispensasjonen er det vist til at atkomsten og parkeringen er 

tilfredsstillende for den omsøkte bruksendringen. Det er imidlertid ikke lagt til grunn at 

forholdene på eiendommene har endret seg etter vedtakelsen av planen. Planutvalget har altså 

kommet til en annen vurdering av atkomsten og parkeringen enn den som lå til grunn for 

kommunestyrets vedtak av reguleringsplanen. 

 

Planutvalgets begrunnelse bygger videre på en konkret vurdering av Felleskjøpets 

forretningskonsept, og hvilke parkeringsbehov denne forretningen vil ha. Fylkesmannen 

bemerker imidlertid at dersom det gis dispensasjon til formålet «plasskrevende forretning», vil 

lokalet kunne brukes til alle typer forretninger med plasskrevende varer.  

 

Tiltakshaver har videre vist til at det allerede er etablert forretninger med plasskrevende varer i 

Grini Næringspark. Planutvalget har også vist til dette i sin begrunnelse. Etter Fylkesmannens 

vurdering er dette et lite tungtveiende moment, da de øvrige forretningene er plassert i felt som er 

regulert til forretning med plasskrevende varer. Bruken er således i tråd med føringene i 

reguleringsplanen. 

 

Tiltakshaver har anført at et avslag på søknaden vil kunne innebære et etableringsforbud for 

Felleskjøpet, da det er mangel på andre aktuelle områder for etablering. Etter Fylkesmannens 

vurdering er dette et synspunkt som det er naturlig at behandles i en planprosess, hvor behovet 

for arealer med forretninger med plasskrevende varer vurderes. Det er etter Fylkesmannens syn 

ikke et vektig argument for dispensasjon.  
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Formålet med reguleringsplanen fremgår av planens § 1 som lyder slik: 

 

«1.1 Hensikten med planen er at Grini Næringspark skal være et mangfoldig 

næringsområde der det legges til rette for å møte strukturendringene i næringslivet. 

 

1.2 Innen deler av området, som spesifisert i disse bestemmelsene, kan det tillates 

salgsvirksomhet av varer som ikke naturlig hører inn i senterområde. Denne skal ikke 

svekke kommunens senterstruktur.» 

 

Tiltakshaver har anført at formålsbestemmelsen taler for dispensasjon.  

 

Etter Fylkesmannens vurdering vil en dispensasjon vesentlig tilsidesette hensynene bak 

planbestemmelsen. Det vises til at formålet «forretning med plasskrevende varer» ble konkret 

vurdert i planprosessen, og eiendommen ble ansett uegnet til dette formålet. Det foreligger ikke 

holdepunkter som tilsier at forutsetningene for vurderingen ikke har falt bort. 

 

Vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er etter dette ikke oppfylt, og det er ikke nødvendig 

for Fylkesmannen å ta stilling til om fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 

Klagen har etter dette ført frem, og søknaden om dispensasjon må avslås. Det følger av 

forvaltningsloven § 34 fjerde ledd at klageinstansen kan treffe nytt vedtak i saken. 

 

Slutning 

Søknaden om dispensasjon avslås. 

 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. 

 

Eventuelle krav om dekning av sakskostnader må sendes til Fylkesmannen innen tre uker fra 

vedtaket er mottatt, jf. fvl. § 36 tredje ledd tredje punktum. 

 

Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Odd Meldal  

fungerende avdelingsdirektør Marius Vamnes 

 seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

Kopi til: 

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS pb 2043 Vika 0125 OSLO 

Asker og Bærum Handels- og servicebedr. forening pb 591 1302 SANDVIKA 

 


