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55/28 - Søknad om dispensasjon til å rive båthus og bygge anneks 
på fritidseiendom 

 

Rådmannens innstilling: 
Det gis dispensasjon fra LNF-formålet med tilhørende hensynssone og byggeforbudssonen mot 
vassdrag til riving av båthus og oppføring av anneks på Fjorda på eiendommen 55/28, 3522 Bjoneroa. 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. §§1-8 og 11-6.  
 
Kommunen anser ikke at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt 
ved at det gis dispensasjon, og det foreligger etter kommunens skjønn flere fordeler enn ulemper 
ved å gi tillatelse til tiltaket.  
 
Vilkår for tillatelse er som følger:  

- kommuneplanens § 5.2 (forbudt med byggetiltak på eksisterende fritidseiendom når 
bebygget areal overstiger 80m²) må følges. 

- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette.  

 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad dispensasjon med vedlegg 
Høringssvar Fylkeskommunen 

Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Tiltakshaver søker om å få rive et båthus fra 1940 og oppføre et nybygg anneks på eiendom 55/28, 
som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-område. Eiendommen ligger også i 
byggeforbudssonen mot vann og vassdrag og i hensynssone friluftsliv.  
På samme eiendom ble det i 2017 gitt dispensasjon for å rive ned eksisterende fritidsbolig og bygge 
en ny. Dette er nå ført opp.   

Saksgang Møtedato 
                      
Planutvalget            
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Tiltaket med å rive båthus og føre opp et nytt anneks er i strid med overordnet plan og er avhengig 
av dispensasjon etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 19 og rådmannen innstiller 
med å innvilge dispensasjonen.  

 Bakgrunn for Rådmannens vurdering som heller mot å tillate riving av båthuset er at dagens 
båthus er i såpass dårlig stand at det ikke anses tjenelig å restaurere det. Der båthuset 
fjernes, vil det også bli bedret tilgjengelighet for allmennheten langs vannet.  

 Bakgrunn for Rådmannens innstilling om å tillate anneks, er at annekset trekkes lenger vekk 
fra vannet enn båthuset og av hensyn til likebehandling da naboeiendom har fått tilsvarende 
tillatelse. Det er heller ingen tungtveiende argumenter imot noen av tiltakene som omfattes 
av vern av miljø eller naturressurser.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Tiltakshaver, Birger Sevaldrud, søkte i 2017 om dispensasjon for å rive ned og bygge opp igjen sin 
fritidsbolig innenfor byggeforbudssonen for vann og vassdrag og hensynssone for Fjorda, på 
eiendommen 55/28. Han søkte også om å rive en utedo samt restaurere båthus på samme eiendom.  
 
Pilen på kartet til høyre viser eiendommens lokalisering i Gran kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilene nedenfor viser omsøkt tiltak fra 

2017. 
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I 1940 ble det bygget en liten sommerhytte med utedo og båthus på eiendommen. Det er disse som i 
2017 var ønsket erstattet.  
 
Vedtak om dispensasjon ble gitt den 9.5.2017 med følgende vilkår; 

 
 
Kommunen mottok søknad om dispensasjon for å bygge et anneks samt å rive et båthus på 
eiendommen den 17.8.2020.  Under vises kart over ønsket plassering av nytt anneks og bilde av 
båthus som nå ønskes revet. 
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Saken har vært på høring, og det er kommet følgende tilbakemelding fra Fylkesmannen:  
 

 
 

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Eiendommen 55/28 ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-
område. Samtidig ligger eiendommen innenfor hensynssone Fjorda og byggeforbudsonen til vann og 
vassdrag.  
 
Det følger av kommuneplanens arealdel pkt. 5.1 at byggeforbudssone mot Fjorda er 100meter. 
Videre sier pkt. 5.2 at det er forbudt med byggetiltak på eksisterende fritidseiendom når bebygget 
areal overstiger 80m², og nye tiltak mellom hovedbygning på eiendommen og strandsonen.  
Med nytt anneks på 20m² vil det totale arealet med fritidsbolig og båthus bli over 80m² (det vil bli 
akkurat 80m² hvis båthuset rives). 
 
Gjeldende vedtak 
Det er ikke fattet noe vedtak i saken ennå. 
 
Økonomi 
Ikke relevant her. 
 
Bemanning 
Ikke relevant her.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
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Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det er søkt om dispensasjon fra LNF-formålet og fra byggeforbudssonen mot vann og vassdrag.  
Det følger av kommuneplanens arealdel punkt 5.1 at byggeforbudssonen mot Fjorda er 100 meter.  
Det fremgår av plan- og bygningsloven § 11-6 at kommuneplanen er juridisk bindende for nye eller 
utvidelse av eksisterende tiltak. Tiltak i strid med plan eller bestemmelser i pbl, kan bare gis tillatelse 
dersom det blir gitt dispensasjon fra bestemmelsen tiltaket strider mot, jf pbl kapittel 19.  
 
Utgangspunktet er at kommunen skal regulere byggeaktivitet gjennom plan for å få en helhetlig 
vurdering av bruken av områdene i kommunen.  
 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Etter forvaltningspraksis skal begrunnelsen for å  
dispensere være spesiell og gjelde særlig for tiltaket, og kommunen skal ikke dispensere ut  
fra mer generelle vurderinger.  
 
Søkers begrunnelse for dispensasjon:  
 

 

 
 
Kommunen har kun anledning til å innvilge søknad om dispensasjon dersom begge vilkårene i plan- 
og bygningsloven § 19-2 er oppfylt: 

 
1) Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 
må ikke bli vesentlig tilsidesatt. og  

2) Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene.  
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Disse to vilkårene må være oppfylt for begge dispensasjonsforholdene. Disse drøftes enkeltvis 
nedenfor: 

 
1. Dispensasjon fra byggeforbudssone mot Fjorda – BÅTHUSET 

Det søkes dispensasjon fra byggeforbudssonen mot Fjorda for å rive et båthus som står 
nede ved vannet.  

 
Det er i kommuneplanens arealdel punkt 5.1, jf. plan- og bygningsloven § 1-8, fastsatt 
byggeforbudssone langs vann og vassdrag. 
For Fjorda er byggeforbudsgrensen satt til 100 meter. I foreliggende sak søkes det om å rive 
et båthus som ligger helt nedtil vannet og å føre opp et anneks lenger inn på land.  

 
1.1 Blir hensynet bak bestemmelse om byggeforbudssone vesentlig tilsidesatt ved å gi 

dispensasjon? 
 
Hensynet bak bestemmelse om byggeforbudssone er vern av strandsone og vassdrag. 
Sentralt er å hindre forurensning, sikre allmennhetens tilgang til strandområdene både ved 
ferdsel fra land og fra vann og å sikre kantvegetasjon.  

 
1.1.1 Forurensing 
Det er uklart om riving av et båthus utgjør forurensing i seg selv. Der det ikke lenger skal stå 
et båthus nede ved vannet, vil også bruk av dette avgrensede området medføre en reduksjon 
av forurensningen til vassdraget.  
 
1.1.2 Tilgang til vassdraget 

- Strandsonen er attraktiv for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse. Kommunen har en 
restriktiv praksis for å skulle tillate tiltak i strandsonen, spesielt av typen som fører til 
privatisering og som kan hindre eller vanskeliggjøre allmenn ferdsel. Der båthus fjernes, 
anser rådmannen at tilgang til vassdraget bedres fremfor dagens situasjon.  
 
1.1.3 Kantvegetasjon 
Tiltaket anses ikke berøre kantvegetasjon foruten akkurat den tiden båthuset rives.  
 
1.1.4 Hensynene i lovens formålsbestemmelse 
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at heller ikke hensynene bak lovens 
formålsbestemmelse, plan- og bygningsloven § 1-1, må bli vesentlig tilsidesatt for at søknad 
om dispensasjon skal kunne innvilges. Viktige hensyn som trekkes frem i lovens 
formålsbestemmelse er bl.a. hensynet til bærekraftig utvikling, langsiktige løsninger, og 
konsekvenser for miljø og samfunn. I denne sammenheng er tiltakets virkning på 
naturmangfold/biologisk mangfold relevant. Det følger av naturmangfoldloven § 7 at 
prinsippene i loven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet.  
 
Etter søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart, samt i kommunens  
databaser, finner vi at tiltaket berører hverken utvalgte naturtyper, prioriterte arter, 
registrerte forekomster av naturtyper eller inngrepsfrie områder.  
Det vurderes på bakgrunn omfanget av arbeidene og sakens karakter for øvrig at 
kunnskapskravet etter naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. 
 
Det følger av naturmangfoldloven § 9 at «når det treffes en beslutning uten at det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å 
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unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.» Selv om det er vurdert at 
kunnskapskravet er oppfylt i denne saken, må også naturmangfoldloven § 10 om samlet 
belastning tas i betraktning. Dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1 om 
tiltak i byggeforbudssonen mot vann og vassdrag vurderes på grunn av faren for presedens 
som negativt av hensyn til økosystemets samlede belastning. Føre-var-prinsippet fastsatt i 
naturmangfoldloven § 9 sett i sammenheng med prinsippet om samlet belastning, jf. 
naturmangfoldloven § 10, taler dermed for en streng dispensasjonspraksis innenfor 
byggeforbudssonen til vann og vassdrag. 
 
Naturmangfoldloven §§ 11 eller 12 gjør seg ikke gjeldende i denne saken. 
 
Selv om prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 i seg selv taler imot å i innvilge søknad om 
dispensasjon på denne bakgrunn, vurderes det at de konkrete omstendighetene i denne 
saken gjør at heller ikke disse prinsippene blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknad om 
dispensasjon.  
 
1.1.5 Konklusjon 
Rådmannens innstilling er at verken hensynene bak bestemmelsen om forbud mot tiltak i 
byggeforbudssonen mot vann og vassdrag, jf. Kommuneplanens arealdel punkt 5.1, jf. plan- 
og bygningsloven § 1-8 eller hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse 
blir «vesentlig tilsidesatt» ved å innvilge søknad om dispensasjon i denne saken.  
 
Første vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 for å kunne innvilge dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel punkt 5.2, jf. punkt 5.1 og plan- og bygningsloven § 1-8 er dermed 
oppfylt. Nedenfor følger en vurdering av om bestemmelsens andre vilkår er oppfylt.  

 
1.2. Er fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering?  

 
Den viktigste ulempen ved å innvilge søknad om dispensasjon i foreliggende sak er faren for 
presedensvirkninger, og de uheldige konsekvenser en slik virkning vil kunne få med tanke på 
økosystemets samlede belastning, jf. naturmangfoldloven § 10, og faren for økt privatisering 
av strandsonen. Videre kommer at kommuneplanens arealdel er av en forholdsvis ny dato, 
og at en dispensasjon vil kunne undergrave kommuneplanen som styringsdokument på dette 
punktet. Rådmannens innstilling er imidlertid at de konkrete omstendighetene i denne 
saken, som redegjort for over, tilsier at presedensfaren i denne saken vurderes som lav.  
 
Det trekkes særlig frem at båthuset slik det står i dag er falleferdig og at det er farlig å 
oppholde seg i nærhet av dette. Videre vil det være en fordel av hensyn til estetikk, helse og 
miljø at båthuset fjernes.   
 
Fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon er at den muliggjør ytterligere bruk av 
strandsonen i et område der terrenget ellers oppleves som lite tilgjengelig for friluftsliv. 
Strandsonen vil oppleves mindre privat dersom det ikke står et bygg nede ved vannet.   
 
1.2.1 Konklusjon 
Rådmannen vurderer at fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved dette, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Begge vilkårene for å innvilge søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak innenfor 
byggeforbudssonen mot Fjorda er dermed oppfylt.  
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2. Dispensasjon fra LNF-formålet - BÅTHUSET 

 
 

2.1.Medfører søknaden at hensynene bak LNF-formålet eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt? 

 
Sentrale hensyn bak LNF-formålet er hensynet til landbruk- natur- og friluftsinteresser. 
Retningslinjer for dispensasjon følger slik av kommuneplanens arealdel:  

 

 
2.1.1.Landbrukshensyn 
Rådmannen kan ikke se at landbrukshensyn blir berørt av omsøkt tiltak. 
Rådmannens vurdering er derfor at hensynet til landbruk ikke blir «vesentlig 
tilsidesatt» ved gjennomføring av omsøkt tiltak, jf. pbl. § 19-2.  
 
2.1.2.Naturhensyn 
Også hensynet til å bevare natur og biologisk mangfold er viktige hensyn bak 
LNF-formålet. Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal «legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet». Se vurdering over i pkt. 1.1.4 

 
Etter et søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart, 
samt i kommunens databaser, finner vi at tiltaket ikke direkte berører 
utvalgte naturtyper, prioriterte arter, inngrepsfrie områder eller registrerte 
forekomster av naturtyper. Det er heller ikke funnet rødlistede arter på eller 
i umiddelbar nærhet til eiendommen.  
  
2.1.3.Friluftshensyn 
Tiltaket berører i noen grad friluftsinteresser. Slike interesser har særlig stor 
betydning innenfor hensynssone friluftsliv, som denne eiendommen ligger 
innenfor. Rådmannen har kommet til at friluftsinteressene i området ikke blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknad om dispensasjon til dette tiltaket.  
 
2.1.4.Annet 
Etter søk i Askeladden (Riksantikvarens offisielle database over freda 
kulturminner og kulturmiljøer i Norge) og kommunens webkart er det ikke 
avdekket noen kulturminneregistreringer på omsøkt eiendom. 
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Det blir likevel satt vilkår for dispensasjonen at dersom det blir funnet nye 
automatisk fredede kulturminner som ikke er kjent må arbeidet stoppes og 
funnet meldes fra om til Kulturminnemyndighetene i Innlandet 
fylkeskommune. 
 
2.1.5 Konklusjon 
Rådmannens innstilling er at hensynene bak LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel med tilhørende hensynssone ikke blir «vesentlig 
tilsidesatt» ved å innvilge søknad om dispensasjon i denne saken.  

 
Første vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 for å kunne innvilge dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel punkt 5.1 og plan- og bygningsloven § 1-8 er dermed oppfylt. 
Nedenfor følger en vurdering av om bestemmelsens andre vilkår er oppfylt.  

 
2.2. Er fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering? 
 
Vurderingen er på dette punktet sammenfallende med den vurdering som er gjort ovenfor i 
punkt 1.2. Det vises derfor til denne drøftelsen.  
 
2.2.1 Konklusjon  
Rådmannen vurderer at fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved dette, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Begge vilkårene for å innvilge søknad om dispensasjon LNF-formålet med tilhørende 
hensynssone er dermed oppfylt.  
 
 

 
 

3. Dispensasjon fra byggeforbudssone mot Fjorda – ANNEKS 
 
 

Det er i kommuneplanens arealdel punkt 5.1, jf. plan- og bygningsloven § 1-8, fastsatt 
byggeforbudssone langs vann og vassdrag. 
For Fjorda er byggeforbudsgrensen satt til 100 meter. I foreliggende sak søkes det om å føre 
opp et anneks på BYA 20m² med avstand 12 meter fra Fjorda.  

 
 

3.1. Blir hensynet bak bestemmelse om byggeforbudssone vesentlig tilsidesatt ved å gi 
dispensasjon? 
 
Hensynet bak bestemmelse om byggeforbudssone er vern av strandsone og vassdrag. 
Sentralt er å hindre forurensning, sikre allmennhetens tilgang til strandområdene både ved 
ferdsel fra land og fra vann og å sikre kantvegetasjon.  
 

 
3.1.1. Forurensing 
Oppføring av anneks såpass nær vannet som 12 meter kan utgjøre forurensing. Det er 
imidlertid ikke bad tilknyttet annekset, noe som bidrar til at forurensningsfare anses minimal.  
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1.1.2 Tilgang til vassdraget 
- Strandsonen er attraktiv for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse. Kommunen har en 

restriktiv praksis for å skulle tillate tiltak i strandsonen, spesielt av typen som fører til 
privatisering og som kan hindre eller vanskeliggjøre allmenn ferdsel. I foreliggende sak anser 
rådmannen at tiltakene samlet sett bidrar til bedret tilgjengelighet til vannet.  

-  
1.1.3 Kantvegetasjon 
Tiltaket anses ikke berøre kantvegetasjon vesentlig.  
 
1.1.4 Hensynene i lovens formålsbestemmelse 
Det vises til vurderingene under pkt. 1.1.4. 
 
1.1.5 Konklusjon 
Rådmannens innstilling er at verken hensynene bak bestemmelsen om forbud mot tiltak i 
byggeforbudssonen mot vann og vassdrag, jf. Kommuneplanens arealdel punkt 5.1, jf. plan- 
og bygningsloven § 1-8 eller hensynene bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse 
blir «vesentlig tilsidesatt» ved å innvilge søknad om dispensasjon i denne saken.  
Vurderingen er foretatt etter samlet søknad som gjelder riving av båthus og oppføring av 
anneks. Det vil ikke være mulig å kun si ja til oppføring av anneks uten nevnt riving, siden 
man da ville kommet i strid med BYA begrensning for eiendommen etter KPA pkt 5.2 som 
setter en begrensning på BYA 80.   
 
Første vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 for å kunne innvilge dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel punkt 5.2, jf. punkt 5.1 og plan- og bygningsloven § 1-8 er dermed 
oppfylt. Nedenfor følger en vurdering av om bestemmelsens andre vilkår er oppfylt.  

 
1.2. Er fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering?  

 
Den viktigste ulempen ved å innvilge søknad om dispensasjon i foreliggende sak er faren for 
presedensvirkninger, og de uheldige konsekvenser en slik virkning vil kunne få med tanke på 
økosystemets samlede belastning, jf. naturmangfoldloven § 10, og faren for økt privatisering 
av strandsonen. Videre kommer at kommuneplanens arealdel er av en forholdsvis ny dato, 
og at en dispensasjon vil kunne undergrave kommuneplanen som styringsdokument på dette 
punktet. Rådmannens innstilling er imidlertid at de konkrete omstendighetene i denne 
saken, som redegjort for over, tilsier at presedensfaren i denne saken vurderes som lav. Det 
er en sammenliknbar sak i nabolaget til søker, Gbnr. 55/35, som fikk dispensasjon fra 
byggeforbudssonen i planutvalget den 31.1.2018 sak 6/18 for også å sette opp et anneks. Av 
hensyn til likebehandling anser rådmannen det er heldig at man også i foreliggende sak kan 
anbefale at søknaden innstilles positivt. Dette kan tilrås så lenge det ikke er forhold rundt 
blant annet tilgjengelighet for friluftsliv, naturmangfold, forurensning osv. som bidrar 
vesentlig inn i saken slik at anbefalingen burde vært annerledes.  
 
Det trekkes særlig frem at tiltakene samlet sett bidrar positivt inn for omgivelsene, ved at 
båthuset som står der i dag blir revet og at et anneks blir ført opp lenger vekk i fra vannet.  
 
1.2.1 Konklusjon 
Rådmannen vurderer at fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved dette, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Begge vilkårene for å innvilge søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak innenfor 
byggeforbudssonen mot Fjorda er dermed oppfylt.  
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4. Dispensasjon fra LNF-formålet – ANNEKS 
 

4.1.Medfører søknaden at hensynene bak LNF-formålet eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt? 

 
Sentrale hensyn bak LNF-formålet er hensynet til landbruk- natur- og friluftsinteresser. 

 
2.1.1.Landbrukshensyn 
Det vises til vurderingene under 2.1.1.  

 
2.1.2.Naturhensyn 
Det vises til vurderingene under 2.1.2. 

 
2.1.3.Friluftshensyn 
Det vises til vurderingene under 2.1.3.  

 
2.1.4.Annet 
Etter søk i Askeladden (Riksantikvarens offisielle database over freda kulturminner og 
kulturmiljøer i Norge) og kommunens webkart er det ikke avdekket noen 
kulturminneregistreringer på omsøkt eiendom. 
 
Det blir likevel satt vilkår for dispensasjonen at dersom det blir funnet nye automatisk 
fredede kulturminner som ikke er kjent må arbeidet stoppes og funnet meldes fra om til 
Kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune. 
 
2.1.5 Konklusjon 
Rådmannens innstilling er at hensynene bak LNF-formålet i kommuneplanens arealdel med 
tilhørende hensynssone ikke blir «vesentlig tilsidesatt» ved å innvilge søknad om 
dispensasjon i denne saken.  
 
Første vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 for å kunne innvilge dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel punkt 4 med tilhørende retningslinjer er dermed oppfylt. 
Nedenfor følger en vurdering av om bestemmelsens andre vilkår er oppfylt.  

 
4.2. Er fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering? 
 
Vurderingen er på dette punktet sammenfallende med den vurdering som er gjort ovenfor i 
punkt 2.2. Det vises derfor til denne drøftelsen.  
 
2.2.1 Konklusjon  
Rådmannen vurderer at fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon er klart større enn 
ulempene ved dette, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Begge vilkårene for å innvilge søknad om dispensasjon LNF-formålet med tilhørende 
hensynssone er dermed oppfylt.  

 
 
 

5. Alternativt vedtak:  
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Rådmannen har foran lagt til grunn at det foreligger rettslig grunnlag for å gi dispensasjon. 
Selv om vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt, har ikke søker rettskrav på å få 
innvilget søknad om dispensasjon.  
 
Dersom planutvalget ikke ønsker å innvilge søknad om dispensasjon, må avslaget begrunnes, 
jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. 
Momenter i en slik begrunnelse kan for eksempel være faren for presedensvirkninger og 
faren for å svekke kommuneplanens arealdel som styringsdokument.  

 
Alternativt vedtak  
 
Det gis ikke dispensasjon fra LNF-formålet med tilhørende hensynssone og 
byggeforbudssonen mot vassdrag til oppføring av brygge på Fjorda på eiendommen 55/28, 
3522 Bjoneroa, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. §§1-8 og 11-6. 
 
Avslaget begrunnes med …. (fylles inn av planutvalget dersom dette ønsker å avslå søknad 
om dispensasjon). 
 

 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover ordinær varsling av naboer. 
 

 
Dato: 15. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


