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Høringsuttalelse - dispensasjon - rive båthus/naust og føre opp et 
anneks ved Fjorda - gbnr. 55/28 - Gran kommune 
 
Viser til brev av 22.11.2020.  Vi beklager at vårt svar kommer sent og håper dette ikke 
skaper problemer med behandlingen av saken. 
 
Bakgrunn 
Gran kommune har mottatt søknad om dispensasjon vedrørende tiltak innenfor 
byggeforbudssonen til vann og vassdrag og hensynssone Fjorda, på fritidseiendommen 
55/28, Kleiva 45, Bjoneroa. Tiltakshaver ønsker å rive eldre båthus fra 1940 og føre opp et 
anneks ved siden av sin fritidsbolig. 
 
Eiendommen 55/28 ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
LNF-område. Samtidig ligger eiendommen innenfor hensynssone Fjorda og 
byggeforbudsonnen 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). 
 
 
Fylkeskommunens vurderinger 
I høringsbrevet peker kommunen på en dispensasjon som ble gitt i 2017, som også søker 
viser til. Dispensasjonen fra 2017 ble gitt for identisk anneks som det søker ønsker å 
oppføre.  
 
Det er også viktig at kommunen gjør en vurdering knyttet opp til presedens, da det kan finnes 
flere lignende eiendommer i kommunen. Med den forutsetning at man skal unngå 
forskjellsbehandling, vil en dispensasjon i dette tilfellet i praksis bety at kommunen åpner opp 
for lignende tiltak også på andre eiendommer. Det vil derav også være av betydning hva 
slags vilkår som settes i en eventuell dispensasjon i denne saken. Utstrakt bruk av 
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dispensasjoner i vassdragsnære områder kan føre til at det blir vanskeligere å styre 
utbyggingen og ønsket utvikling i strandsona, og etter hvert også medføre en endret praksis 
knyttet til denne typen tiltak, bort fra det som var intensjonen med bestemmelsene det 
dispenseres fra. Vi mener kommunen bør ha et bevisst forhold til dette, og legge en 
vurdering av dette temaet til grunn i sin behandling av saken.  
 
Formålet med byggeforbudssonene til vassdrag er å sikre allmennhetens tilgang til 
strandsona og vassdraget, samt ivareta verdier knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og biologisk mangfold i vassdragsnære områder. Derfor bør kommunen på 
generelt grunnlag være restriktive med tiltak i strandsona. 
 
Vi har forståelse for tiltakshavers argumenter om å oppgradere bygningsmasse som er i 
dårlig stand, og ser det som positivt at nytt anneks vil komme lenger vekk fra Fjorda. 
 
Kulturarv har vurdert saken og har ikke merknader. 
 
Konklusjon 
De positive effektene ved oppgradering av bygningsmasse og at bebyggelse trekkes lenger 
unna Fjorda gjør at vi kan anbefale at dispensasjon gis her. Vi forutsetter at det settes vilkår 
om at kommuneplanens § 5.2 (forbudt med byggetiltak på eksisterende fritidseiendom når 
bebygget areal overstiger 80m²) følges. Vi ser presedensvirkningene dispensasjon her kan 
gi, og ber kommunen vurdere om dette området med fritidsboliger ved Fjorda bør reguleres 
eller omtales spesielt i kommuneplanen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Ryen Reithaug  
seksjonssjef  
  
 Elisabeth Winsents 
 plankoordinator 
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