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AVVISNING AV KLAGE - KLAGE PÅ TILLATELSE OM BRUKSENDRING 

 
 

Byggeplass: 

 

Kubbhågen 4, 8770 Træna 

 

Eiendom gbnr.: 

 

1/425 

Tiltakshaver: Holmens Overnatting AS Bygningsnr:  

Ansvarlig søker: Nordland Teknikk AS   

Tiltakstype: Bruksendring Tiltaksart: Hotell/overnatting 

Klage: Træna Gjestegård AS v/advokat Odinn  
Adalsteinsson  

  

 

 

1. KLAGEN: 

Klagen av 24.07.18, gjelder klage på tillatelse til bruksendring til hotelldrift av bygningen på eiendom 

gnr. 1 bnr. 425 i Træna kommune, tidligere rådhuset. Det er innvilget dispensasjon i medhold av plan- 

og bygningsloven § 19-2 fra planformålet i arealplan, der eiendommen er avsatt til offentlig formål.  

 

2. KLAGENS BEGRUNNELSE 

Klagen begrunnes med at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er tilstede. Tillatelsen om å tillate 

bruksendring til hotelldrift er i konkurranse med klagers forretningsvirksomhet som er servering og 

overnatting og har stor innvirkning på klagers forretningsgrunnlag. Vedtaket kan medføre negativt 

driftsresultat for klagers virksomhet, ved lavere omsetning og i verste fall at overnattingsstedet går 

konkurs. Om begge virksomhetene går konkurs mister samfunnet tjenestetilbudet. Tiltaket skal 

nødvendiggjøre en planprosess som blant annet har vurdert de samfunnsmessige sider av 

bruksendringen. Klager anfører at tiltaket er av slikt omfang at tiltaket ligger utenfor kommunens 

dispenasjonsadgang. Følgelig setter tiltaket krav til reguleringsplan for å gjennomføre tiltaket. Vilkåret 

om at tiltaket setter krav til reguleringsplan må sees hen til at hensynet til offentlihget, samråd og 

medvirkning i planprosessen skal være fremtredende hensyn for dette tiltaket. Forarbeidene til 

nåværende dispensasjonsjonshjemmel i § 19-2 skal uttrykke at det er viktig at endringer i planer av 

betydning ikke skjer ved dispensasjon, men behandles etter regelen om kommuneplanlegging og 

reguleringsplan. Klager etterspør behandlingen av bruksendringen og mener at det er gitt muntlig  



 

 

 

tillatelse den 14.06.18. Tiltakets kompleksitet tilsier at kommunen krever konsekvensutredning. Klager 

ber om innsyn i den midlertidige brukstillatelsen. 

 

3. DET RETTSLIGE GRUNNLAGET. 

«Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt 

at de ikke har merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at mulige merknader må være 

kommet til søker innen en frist på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for 

søknaden er gjort tilgjengelig. Dersom grunneiers adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen, 

kan varsling unnlates.», jf. plan- og bygnigsloven (pbl.) § 21-3 første ledd. 

 

 «Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse3 i saken til det 

forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorgan som har truffet 

vedtaket (underinstansen).», jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28 første ledd. 

 

 «Tilknytning til søkmålsgjenstanden (aktiv søksmålsinteresse) 

 

En forutsetning for at naboen kan gå til søksmål med påstand om at gitt byggetillatelse er 

ugyldig, er at han påviser et reelt behov for å få kravet avgjort mot kommunen – se tvisteloven 

§ 1‑ 3 (2). Det skal avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes 

tilknytning til det – se Schei med flere 2007 s. 60 flg. I saker der bygningsmyndighetene har 

avgjort tvist mellom tiltakshaver og nabo for eksempel om bebyggelsens plassering, vil 

nabointeresser inngå i vedtaket som et relevant skjønnsmoment. I slike tilfeller vil normalt 

naboen ha søksmålsinteresse. Det kan vises til Rt 1961 s. 891 og Rt 1964 s. 93. Men 

søksmålskompetansen vil være avhengig av en viss geografisk nærhet til byggetiltaket. 

I motsatt fall blir det et såkalt håndhevelsessøksmål der saksøkeren ikke fremmer egne 

konkrete interesser, men en generell interesse i at plan- og bygningslovgivningen overholdes. 

For at naboen skal ha søksmålskompetanse når han angriper en byggetillatelse, kreves også 

at den interesse han indirekte søker å fremme, er tilgodesett av den bestemmelse vedtaket er 

forankret i. I Rt 1982 s. 908 hadde Distriktenes utbyggingsfond i henhold til etableringsloven 

godkjent en bruksendring av en bygning fra industrivirksomhet til dagligvarehandel. Dette 

protesterte andre næringsdrivende i distriktet mot og anførte at tillatelsen var i strid med 

etableringsloven. Men søksmålet ble avvist fordi loven tok sikte på å ivareta offentlige 

interesser og ikke de næringsdrivendes konkurransemessige interesse i at nyetableringer ikke 

finner sted. Tilsvarende vil gjelde dersom kommunen gir bruksendringstillatelse til 

forretningsdrift. En konkurrent vil ikke ha søksmålsinteresse selv om han anfører at tillatelsen 

er ugyldig etter plan- og bygningsloven. 

Naboen vil også kunne ha søksmålsinteresse dersom han bestrider den dispensasjon etter § 

19‑ 1 tiltakshaveren har fått for å oppføre en bygning. Har A søkt om å få føre opp en 

bygning i strid med gjeldende reguleringsbestemmelse om tillatt utnyttelse, vil naboen som får 

sin utsikt redusert, ha søksmålskompetanse. Annerledes dersom tillatelsen er forankret i 

skjønnshetshensyn etter § 29‑ 2. Skulle naboen mene at det tiltak bygningsmyndighetene har 

gitt A tillatelse til å føre opp er så stygt at det er til ulempe, vil et søksmål fra naboen forfølge 

interesser som ikke er forankret i bygningsmyndighetenes avgjørelsesgrunnlag. I et slikt  



 

 

 

 

tilfelle vil derfor naboen ikke ha søksmålskompetanse.», jf. plan- og bygningsloven del II, 

Sandvik mfl. s. 258. 

 

4. BEGRUNNELSE FOR AVVISNING AV KLAGEN 

Træna Gjestegård AS er ikke nabo eller gjenboer til eiendommen der beliggenhet av bygningen er 

godkjent bruksendret. Følgelig er ikke klager part i saken ved å være direkte berørt av tiltaket som 

beskrevet i pbl. § 21-3. 

Træna Gjestegård AS er ikke part i saken etter fvl. § 28. Spørsmålet er om klager har rettslig 

klageadgang. 

Den rettslige klageadgangen er i det vesentlige sammenfallende med innholdet i vilkåret om 

søksmålsinteresse, rettslig interesse, ved anlegg av saker for domstolene etter prosesslovgivningen, 

nærmere regulert i tvisteloven. 

Det anførte grunnlaget for å ha rettslig interesse i saken er konkurransehemmende virkning for klager 

ved etableringen av hotelldrift, samfunnsmessige virkninge i Træna ved etableringen av hotelldrift og at 

kommunen ikke har krevd utarbeidelse av reguleringsplan og satt krav til konsekvensutredning av 

tiltaket. 

Plan- og bygningsloven skal regulere arealbruken, bygningsmessige forhold mv. og ikke offentlige 

anliggende omkring etablering av konkurrenrende virksomheter. Anførselen om at kommunen ikke har 

sett hen til konkurransemessige forhold ved godkjennelse av tiltaket fører ikke frem. Likeså vil de 

samfunnsmessige virkninger av bruksendringen falle utenfor vurderingen kommunen skal foreta etter 

plan- og bygningsloven ved behandling av disepensasjonssøknaden. 

I den forberedende klagebehandling i egen sak som er oversendt klageinstansen til behandling, har 

kommunen drøftet anførselen om at kommunen skal ha krevd utarbeidelse av reguleringsplan for 

behandlingen av tiltaket og at tiltaket nødvendiggjør konsekvensutredning. Kommunen finner at klager 

ikke har slik geografisk nærhet til tiltaket og at klagen på dette grunnlaget avvises, som drøftet ovenfor. 

Kommunen finner også at klager ikke har slik interesse for fremmsettelse av klage om at kravet i sin 

alminnelighet skal kunne bli prøvd hvorvidt tiltaket setter krav til utarbeidelse av reguleirngsplan og 

konsekvensutredning. 

Klagen er med dette avvist. 

 

5. KLAGEADGANGEN 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal sendes til Træna kommune. 

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

§ 29. Det vises for øvrig til vedlagte orientering samt utdrag fra forvaltningsloven. Klageretten gjelder 

også de som får kopi av dette brev. 

 

Med hilsen 
Træna kommune 



 
 

 
 
 
Liv-Hege Martinussen 
Rådmann 

  

  Kjell-Arne Mathisen 
                Saksbehandler 

 
 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift 

 

 

 

 

Vedlegg: Orientering om klageadgang 

 

 

 

 

Kopi til:  

Træna Gjestegård AS, Postboks 40,  8770 TRÆNA 

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS, Brattørskaia 17B, v/ Magnus Kjenner og 

Tor-Arne Holand, 7010 TRONDHEIM 


	Vedlegg

