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Arkivsak-dok. 17/00095-30 
Saksbehandler Karoline Unnli Mathisen 
 

 

 
 
 

   
 
 

139/4, 5 og 6 - Klagebehandling - Klage på politisk vedtak 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Klage datert 10.01.2018 inneholder ingen nye opplysninger som gir grunn til å endre 

Planutvalget sitt vedtak i klagebehandlingen av 01.11.2017. Klage mottatt 10.01.2018 tas 
ikke til følge. Det må innsendes reviderte tegninger der antall glassfelt er redusert, før 
søknaden kan ferdigbehandles. 

 
2. Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28.  

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
17/00095-1 Forespørsel om forhåndskonferanse 
17/00095-2 Referat fra forhåndskonferanse, 17.01.2017 
17/00095-3 Bilder, kartskisse og plantegning 
17/00095-4 Søknad om tiltak med dispensasjon 
17/00095-5 Foreløpig svar og behov for supplering 
17/00095-6 Korrespondanse ifm. høringssak og suppleringer 
17/00095-7 Reviderte tegninger 
17/00095-8 Høringsnotat 
17/00095-9 Høringsuttalelse fra Oppland fylkeskommune 
17/00095-10 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland 
17/00095-11 Tilbakemelding til tiltakshaver 
17/00095-12 Saksframlegg - Dispensasjon 
17/00095-13 Landbruksfaglig vurdering 
17/00095-14 Mottatt dokumentasjon 
17/00095-15 Protokoll fra PLU 
17/00095-16 Internt notat 
17/00095-17 Korrespondanse vedr. takvinkel 
17/00095-18 Utsendelse av politisk vedtak 
17/00095-19 Klage på vedtak 
17/00095-20 Svar på mottak av klage 
17/00095-21 Saksframlegg - Klagebehandling 
17/00095-22 Protokoll fra PLU 
17/00095-23 Melding om vedtak 
17/00095-24 Epost ang. videre saksgang 
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17/00095-25 Revidert søknad 
17/00095-26 Foreløpig svar 
17/00095-27 Svar på brev av 04.12.2017 
17/00095-28 Svar på brav av 04.12.2017 
17/00095-29 Foreløpig svar - Klagebehandling 

 

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 

 

 
 

Oppsummering 
Ansvarlig søker, Ingeniør Sverre Hagen, søkte om dispensasjon den 16.03.2017, vedrørende 
bestemmelse § 5.1 byggeforbud langs vann og vassdrag i Kommuneplanens arealdel (KPA) for Gran 
kommune. Bakgrunn for søknaden var et ønske om å rive eksisterende bygninger og gjenoppføre 
et skogshusvær på samme sted, ved Langtjern, innenfor 100-meterssonen til vann og vassdrag.  
 
Planutvalget innvilget, i møte den 06.09.2017 sak 29/17, dispensasjon fra byggeforbudssonen med 
vilkår. Gran kommune mottok klage på vedtaket den 26.09.2017, og planutvalget behandlet 
klagesaken i møte den 01.11.2017 sak 33/17. Den 10.01.2018 mottok Gran kommune klage på det 
politiske vedtaket. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Ansvarlig søker, Sverre Hagen, søkte på vegne av hjemmelshaver, Einar og Ellen Ellefsrud, om 
dispensasjon fra byggeforbudssonen til vann og vassdrag (100-meterssonen) for riving og 
gjenoppbygging av skogshusvær ved Langtjern, på eiendom 139/4, 5 og 6. Søknaden ble mottatt den 
16.03.2017 og ble supplert med dokumentasjon den 18.05.2017. 
 
Tiltakshaver ønsker å rive begge de eksisterende bygningene, stall og skogshusvær, på eiendommen. 
Disse skal erstattes av et nytt skogshusvær med utgangspunkt i plasseringen til det eksiterende 
skogshusværet. 
 
Politisk behandling av saken 
Dispensasjonssøknaden vedrørende dispensasjon fra byggeforbudssonen til vann og vassdrag ble 
behandlet i planutvalgsmøte den 06.09.2017, sak 29/17, der dispensasjon ble innvilget på vilkår. 
Vedtaket var som følger: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 19 innvilger Gran kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende tiltak innenfor byggeforbudssonen til  
Langtjern. Det foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis. 
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 
 

1.   Ny plantegning som viser redusert veranda-arealet til maksimalt 20 m2 må innsendes. 
 
2.   Bygningen må omprosjekteres slik at takvinkelen blir slakere (mellom 20-30 grader) og 
antall glassfelt må reduseres. 
 
3.   Planløsningen må omprosjekteres slik at bygningen får et bodareal på minimum 5 m2. 
 
4.   Oppdatert plantegning uten våtrom må innsendes. 

 
Vedtaket kan påklages til overordnet forvaltningsorgan iht. pbl § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap.  
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VI. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra mottak av dette 
vedtaket. 

 

Gran kommune mottok klage på dette vedtaket den 26.09.2017. Klagebehandlingen ble gjennomført 
i planutvalgsmøte den 01.11.2017, og følgende vedtak ble innvilget: 
 

Klage datert 26.09.2017 tas til følge. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende tiltak 
innenfor byggeforbudssonen til Langtjern innvilges. Det foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at 
dispensasjon kan gis.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 
 

1. Ny plantegning som viser redusert veranda-arealet til maksimalt 20 m
2
 må innsendes. 

 
2. Bygningen må omprosjekteres slik at antall glassfelt reduseres. Takvinkelen skal være 

mellom 22-36 grader. 
 
3. Planløsningen må omprosjekteres slik at bygningen får et bodareal på minimum 5 m

2
. 

 
4. Oppdatert plantegning uten våtrom må innsendes. 

 
Vedtaket kan påklages til overordnet forvaltningsorgan iht. pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. En 
eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket. 
Ansvar og risiko for igangsatte arbeider påhviler utbygger, så lenge klagefristen ikke er utløpt og 
eventuelle klager ikke er avgjort av klageinstansen. 

 
Mottatt klage på vedtak 
Gran kommune mottok klage på vedtaket den 10.01.2018 fra tiltakshaver, som lyder som følger: 
 

Viser til mottatt brev datert 4.12.2017 i forbindelse med at vi den 16.11.2017 sendte inn nye 
tegninger i henhold til politisk vedtak i planutvalget på møte datert 1.11.2017. 
 
Vi påklager det skjønn som PBE har utvist under punkt 2 i dispensasjonsvedtaket. Det står helt  
klart sitert «Bygningen må omprosjekteres slik at antall glassfelt reduseres.»  Vi har etterkommet  
dette ved å fjerne et vindu mot syd og sterkt redusere overlysvinduet mot syd. Det er helt  
uholdbart at vi skal fjerne/redusere flere vinduer.  Med tanke på at dette er et skogshusvær uten  
strøm, er det helt nødvendig med godt lys inn.  Siden oppholdsrommet har yttervegger som vender 
mot øst og syd må disse vinduene bestå. 
 
Det henvises i brevet fra saksbehandler til § 29-1 og §29-2 i PBL. Der står det at man skal utvise  
skjønn. Det står også at den enkelte kommune kan utarbeide retningslinjer for dette.  Siden det  
ikke er utarbeidet noen retningslinjer for skogshusvær utover at de ikke skal være mer enn 50 m2,  
må man heller se på hvordan de siste skogshusværene i området er bygget og tillate tilsvarende 
løsninger hva gjelder vinduer. Det er for øvrig ingen forskjell på et skogshusvære og en hytte  
bortsett fra begrensning av arealet til 50m2. 
 
Vi har vært og tatt bilder av de siste skogshusværene som vi er kjent med som er blitt bygget etter  
Veltavegen de siste 20 årene.  Oppholdsrommene til alle disse skogshusværene flere store vinduer  
som vender mot både sør og vest.Vi kan ikke skjønne at vi ikke skal kunne bygge et skogshusvær som  
har tilnærmet samme vindusløsninger som de som er godkjent tidligere. 
 
Vi ønsker at dersom saksbehandler på byggesak ikke kan omgjøre sitt skjønn ihht. brev datert 
4.12.2017 og godta de siste tegningene som er sendt inn hvor antall glassfelt er redusert ihht.  
dispensasjonen, så ber vi om at dette vedtaket kommer opp i planutvalget til behandling som en  
politisk sak. 
 



 

4 
 

Vi ønsker samtidig å klage på den saksbehandlingen som vi har opplevd. I februar 2017 hadde vi en  
forhåndskonferanse med saksbehandler og viste tegninger av det skogshusværet vi hadde planer om å  
bygge.  Vi fikk ingen informasjon om hverken takvinkel eller antall/størrelse på vinduene.  Nå har  
vi måttet lage nye tegninger to ganger. Dette har påført oss store kostnader som kunne vært unngått. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan og bygningsloven med forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel for Gran kommune, vedtatt den 26.05.2011, revidert i henhold til vedtak i 
Kommunestyret den 21.10.2014. 
 
Gjeldende vedtak 
Planutvalget sitt vedtak i sak 29/17 den 06.09.2017 - Dispensasjon fra byggeforbudssonen i KPA. 
Planutvalget sitt vedtak i sak 33/17 den 01.11.2017 - Klagebehandling 
 
Økonomi 
Ingen  
 
Bemanning 
Ingen  
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
 

1. Klagefristen er oversittet 
 

Alle vedtak i en byggesak kan påklages skriftlig innen 3 uker fra mottak av vedtaket, jf. pbl § 1-9 og 
forvaltningslovens (fvl) § 29 1.ledd. I denne saken ble vedtaket fattet den 01.11.2017 og klagen ble 
mottatt den 10.01.2018, dvs. over 9 uker etter klagefristens utløp. Gran kommune velger likevel å ta 
saken til klagebehandling.    
 

2. Hvilket vedtak er påklaget og hva er klagers anførsler?  
 

Det er det politisk vedtaket, sak 29/17, «Klagebehandling - Dispensasjon fra byggeforbudssonen», 
som er påklaget. Klager begrunner sin klage med det skjønn som kommunen har utøvet i vedtaket og 
etterfølgende saksbehandling i forhold til pbl §§ 29-1 og 29-2 vedrørende utforming av tiltaket og 
visuelle kvaliteter. Klager viser også til at hans skogshusvær er uten strøm, og at det dermed er 
nødvendig med mye lys inn. I tillegg vises det til at Gran kommune ikke har egne retningslinjer for 
hvordan et skogshusvær skal vurderes med tanke på utforming og visuelle kvaliteter. Videre mener 
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han seg utsatt for dårlig behandling gjennom manglende opplysninger fra administrasjonen, som 
igjen har ledet til ekstra kostnader med prosjekteringer av skogshusværet. 
 

3. Rådmannens vurdering av klagers påstander 
 
Rådmannen har gått igjennom sakens dokumentasjon på ny etter at kommunen mottok klage, men 
har ikke funnet grunnlag for å gi en anbefaling til Planutvalget om å endre sitt vedtak av 1.11.2017.  
 
Klager har ikke kommet med nye eller avgjørende momenter i sitt klageskriv som gjør at Rådmannen 
mener det er grunnlag for å gi en anbefaling om å omgjøre vedtaket.  
 
Vedtaket fra 1.11.2017 har etter Rådmannens syn blitt behandlet med god og tilstrekkelig 
dokumentasjon, og har klare forutsetninger samt vilkår for den tillatelsen som er gitt med 
dispensasjon. Vedtaket er også begrunnet i medhold av de krav plan- og bygningsloven setter. 
 
Kapittel 29 i plan- og bygningsloven (pbl) omhandler blant annet arkitektoniske, visuelle og tekniske 
krav til tiltak: pbl § 29-1, sier noe om kravet til utformingen av tiltaket, altså kravet til god 
arkitektonisk utforming. Pbl § 29-2 setter krav til visuell kvalitet for tiltaket. Med begrepet visuell 
kvalitet menes blant annet samspillet mellom byggverkets volum og høyde, samt fasadeuttrykk.  
 

§ 29-2 - Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn 
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige 
omgivelser og plassering. 
 

Kommunens skjønn i denne sammenhengen er en del av bygningsmyndighetenes forvaltningsskjønn. 
Dersom de estetiske kravene ikke anses som oppfylt, kan det være en begrunnelse for å gi avslag på 
en søknad.  
 
Kommunen skal sikre at estetiske hensyn blir ivaretatt i planleggingen og se til at et hvert arbeid som 
omfattes av loven skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med 
respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Det vil blant annet si at man skal kunne se ut ifra 
tiltakets visuelle kvalitet hva funksjonen til byggverket er. Altså skal man kunne se forskjell på en 
lagerbygning og et bolighus, eksempelvis. 
 
I denne saken ble det innvilget dispensasjon med vilkår, der vilkårene ble utarbeidet etter mottatte 
uttalelser fra regionale og statlige myndigheter etter høringsrunden til dispensasjonssaken og 
kommunens forvaltningsskjønn iht. pbl § 29-2. De merknadene som kommunen mottar i forbindelse 
med høringer må tillegges særlig vekt, jf. pbl. § 19-2, fjerde ledd. 
 
I høringen til saken støttet Fylkesmannen i Oppland kommunens vurdering av at bygningen i større 
grad måtte tilpasses funksjonen som skogshusvær, ved at tegningene lignet mer på en fritidsbolig. Og 
Oppland fylkeskommune mente på generelt grunnlag at det var uheldig at man skal rive skogshusvær 
og erstatte det med en bebyggelse som i stor grad har en glidende overgang mot fritidsbebyggelse. 
Videre uttalte de følgende: 
 

Dersom en tillater oppføring av nye skogshusvær må disse ha en form, uttrykk, volum, materialbruk og 
fargebruk som samsvarer med eksisterende skogshusvær. Det vil da si at man velger bygninger som 
underordner seg og tilpasser seg omkringliggende skogshusvær og det som er tradisjonelt i det 
aktuelle området. 
 
(…) og Kulturarvenheten ber kommunen vurdere om det skal stilles krav om utarbeidelse av et forslag 
til bebyggelse som er bedre tilpasset. 
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Dispensasjonsvilkårene ble utformet med bakgrunn i mottatte merknader fra regionale og statlige 
myndigheter etter høringsrunden, vurderingen fra Landbrukskontoret, samt faglig vurderinger. 
 

- Bør kommunen være bevisst på at det skal være en forskjell på hvordan et skogshusvær og 
en fritidsbolig skal se ut? 

 
Det er korrekt slik klager fremholder, at det ikke er utarbeidet egne retningslinjer for skogshusvær i 
kommunen. Kommuneplanen sier noe om dette, men lite om hvilke visuelle kvaliteter disse skal ha. 
Rådmannen anser imidlertid at det bør være en estetisk forskjell på fritidsboliger og skogshusvær, og 
at kommunen bør være seg bevisst under behandlingen av dette. Det bør ikke være åpent og «fritt 
frem» hvordan nye skogshusvær blir bygget og seende ut. Da vil skillet mellom et skogshusvær og en 
fritidsbolig viskes ut, og kommunen mister sin mulighet til å foreta de samme undersøkelser samt 
vurderinger som man gjør dersom man ønsker å gjøre tiltak som ikke direkte er i tråd med LNF-
formålet (fritidsboliger i LNF).  
Skogshusvær har en tradisjon av å være enkle bygg, kun benyttet til drift av skog og landbruk. 
Foreliggende sak omhandler imidlertid ikke nå om hvilket bruk klager skal ha sitt skogshusvær til. 
Rammene for hva kommunen tillater er satt i sak 29/17, her har kommunen satt vilkår om at blant 
annet vindusflatene i klagers skogshusvær må reduseres. Forholdet mellom åpninger og lukkede 
flater i fasaden kan varieres, og gi bygningen forskjellig karakter. Fasaden er bygnings ansikt.  
 
Bygninger tilknyttet driften av skog- og/eller landbruk er, som nevnt over, tradisjonelt nøkterne i sitt 
formspråk og tilpasset sitt bruksbehov, natur og terreng. Materialvalg og utformingen var robust og 
tradisjonell, og lokale byggematerialer ble brukt. Bygningene som skulle skille seg ut i positiv 
forstand, var bolighusene. Som ofte fikk utskjæringer i fasaden og pynt i møne. Denne utsmykningen 
fulgte i stor grad utenlandske trender. 
 
Forhåndskonferansen, januar 2016 
Klager mener han har fått dårlige råd av kommunens administrasjon. I denne saken ble det avholdt 
forhåndskonferanse den 17.01.2017. På det tidspunktet hadde ikke klager konkludert med om 
eksisterende skogshusvær skulle rives eller tilbygges. Bakgrunnen for møte var planer om 
rehabilitering og tilbygg til eksisterende skogshusvær. Det som ble fremlagt i møtet var bilder av 
eksisterende bygninger og en plantegning med forslag til tilbygg. 
 
Det ble under møtet, presisert av kommunen, at bygningen lå innenfor byggeforbudssonen og at en 
dispensasjonssak med høring var nødvendig. 
 
Utforming 
I etterkant av klagebehandlingen, PLU-møtet den 1.11.2017, mottok kommunen reviderte plan- og 
fasadetegninger den 16.11.2017. 
 
Illustrasjonen under viser opprinnelig innsendt fasadetegning, mottatt den 18.05.2017. 
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Tegninger av reviderte fasader ses på illustrasjonen under. Her er fasaden mot sør endret ved at 
opprinnelig vindu er erstattet med en ny inngangsdør (inn til en bod), samt at opprinnelig vindu på 
høyre halvdel er redusert med ett felt. I tillegg er det satt inn et ytterligere vindu i fasaden mot vest. 
Se illustrasjon på neste side der endringene er markert med røde ringer. 
 

 
 
 
 
Vilkår 2 i dispensasjonsvedtak av 01.11.2017 sier følgende: 
 

Bygningen må omprosjekteres slik at antall glassfelt reduseres. Takvinkelen skal være 

mellom 22-36 grader. 
 
De elementene som er endret på fasaden er markert med røde ringer på illustrasjonen under. 
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Den mest eksponerte fasaden, den som vender mot Langtjern, er det ikke vist endringer for. 
 

 
 
Bygningsmyndighetene stiller også spørsmålstegn ved om det er behov for to inngangsdører til 
bygningen. Og at bodarealet som er vist, i stor grad vil fungere som et gang-areal siden det er tre 
dører inn til rommet. Utsnitt av plantegningen kan ses under. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Byggeskikk 
I 2007 ble det utarbeidet en byggeskikkveileder for Hadaland og Land, av Randsfjordmuseene AS. I 
denne veilederen ser man blant annet på byggeskikk i en geografisk, historisk og samfunnsmessig 
sammenheng, samt byggeskikk i praksis. Hele veilederen ligger ute på hjemmesidene til Gran 
kommune. 
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I kapittelet om byggeskikk i praksis vises det til fire punkter som Rådmannen mener bør ligge til 
grunn ved planlegging av ny bebyggelse, på side 54: 
 

3.3.2 Utforming av det enkelte byggverk. 
 

 Byggets form bør samsvare med byggets funksjoner. 

 Hustype og planløsninger bør velges ut fra tomtas beskaffenhet. 

 Tekniske anlegg må også innarbeides i byggeprosjektet på en helhetlig måte. 

 Byggverket bør gjennomarbeides med hensyn til bevisst bruk av kvalitetsmaterialer, 
fargebruk, estetisk utforming og løsninger. 

 
Historisk sett var skogshusvære små enkle bygninger (koie), som gjerne sammen med en stall 
utgjorde et tilholdssted for driften av skogteigen. Man kan også trekke paralleller til bebyggelsen på 
Sagvolden, siden dette var et senter for skogdrift. Innenfor Sagvolden området er intensjonen å 
bevare den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen, og det er kun tillatt med ny bebyggelse i små 
deler av området.  
 
Bygningsmyndighetene vurderte mottatte tegninger, mottatt 16.11.2017, til ikke å dokumentere 
vilkår 2 i dispensasjonssaken. Endringen av fasaden oppfattes ikke som vesentlig, da antall elementer 
totalt ikke er redusert. Samt at den mest eksponerte fasadene, mot øst, ikke er endret. Denne 
vurderingen ligger innenfor kommunens forvaltningsskjønn ved behandling av byggesaker, iht.  
pbl §§ 29-1 og 29-2. 
 
Dette vilkåret har nå vært gjennom to politiske saker tidligere, og med «antall glassfelt reduseres» 
ble vedtatt begge gangene. At tiltakshaver er uenig i tolkningen og påklager vilkåret av den grunn nå 
kan gi inntrykk av forsøk på omkamp av noe som allerede er politisk vedtatt. Kommunens 
administrasjon har brukt mye tid på denne saken som belastes selvkost. Bygningsmyndighetene sin 
oppgave er blant annet å utøve et forvaltningsskjønn, samt se til at vedtak etter pbl og forskrifter 
følges. 
 
To alternativer til innstilling er presentert i saken: 
Administrasjonen mener at mottatt klage ikke inneholder nye opplysninger som gir grunn til endre 
gjeldende vedtak, og innstiller på alternativ 1. Det innebærer at det må sendes inn reviderte 
tegninger av tiltaket, der antall glassfelt er redusert. 
 
Alternativ 1 

1. Klage datert 10.01.2018 inneholder ingen nye opplysninger som gir grunn til å endre 
Planutvalget sitt vedtak i klagebehandlingen av 01.11.2017. Klage mottatt 10.01.2018 tas 
ikke til følge. Det må innsendes reviderte tegninger der antall glassfelt er redusert, før 
søknaden kan ferdigbehandles. 

 
2. Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28.  

 
Alternativ 2 

1. Klage datert 10.01.2018 tas til følge. Innsendt dokumentasjon mottatt den 16.11.2017 
oppfyller vilkår 2 i dispensasjonsvedtaket av 01.11.2017. 

 
2. Vedtaket kan påklages til overordnet forvaltningsorgan iht. pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens 

kap. VI. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra mottak 
av dette vedtaket. Ansvar og risiko for igangsatte arbeider påhviler utbygger, så lenge 
klagefristen ikke er utløpt og eventuelle klager ikke er avgjort av klageinstansen. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen  
 

 
Dato: 28. februar 2018 
Godkjent av rådmannen 
 


