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Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato
17/00095 - 33
kaun

139/4, --- , L42 03.04.2018

139/4, 5 og 6 - Tillatelse - Riving av eksisterende skogshusvær og stall, samt nybygg av
skogshusvær - Langtjern

Gnr. Bnr.: Gnr. 139 Bnr. 4, 5 og 6
Byggested: Veltavegen 529, 3522 Bjoneroa ved Langtjern

Tiltakstype: Riving av skogshusvær og stall, samt nybygg av skogshusvær
Tiltakshaver: Einar og Ellen Ellefsrud
Hjemmelshaver: Einar Ellefsrud

Selvbygger: Einar Ellefsrud
Ansvarlig søker: Ingeniør Sverre Hagen

Ansvarlige foretak: Ingeniør Sverre Hagen

Vedtak:
Med hjemmel i plan - og bygningsloven (pbl) § 20 - 3 gir Gran kommune tillatelse til « Riving av
skogshusvær og stall, samt nybygg av skogshusvær» på gnr. 139 bnr. 4, 5 og 6, Veltavegen 529, 3522
Bjoneroa ved Langtjern, på følgende vilkår:

1. Tillatelse og dokumentasjon som er grunnlag for tillatelse, skal alltid være tilgjengelig på
byggeplassen.

2. Vilkår i vedtak om dispensasjon (etter klagebehandli ng) av 01.11.2017 må følges.

3. Foretakene og selvbygger som har erklært/har søkt ansvarsrett skal benytte kvalifiserte
utøvere for de oppgavene de eventuelt ikke utfører selv. Foretakene og selvbygger som har
erklært/har søkt ansvarsrett, har selv ansvaret for å påse at disse aktørene kan
dokumentere at de er kvalifiserte.

4. Høyd eplassering godkjennes, jf. pbl § 29 - 4 første ledd, til at ferdig gulv første etasje skal ha
kote 370 (moh) .

5. Tiltaket må utføres i h t. mottatte tegninger og beskrivelse, terrengprofiler, og på en måte
som gir en god overgang mot eksisterende terreng.

6. Tiltaket skal utføres iht. gjeldende krav i pbl med forskrifter.
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7. Alt avfall skal leveres til lovlig avfallsanlegg. Spesialavfall skal leveres lovlig 

spesialavfallsmottak. 
 

8. Det forutsettes at de som eventuelt har pengeheftelser i bygningen er varslet før rivingen 
finner sted, jfr. pbl § 21-3, tredje avsnitt. 
 

9. Det må ved valg av materialer og farger på overflater på både vegger og tak, legges vekt på 
tilpasning til omgivelsene, jfr. pbl § 29-2. 

 
10. Tiltaket må ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest (evt. midlertidig brukstillatelse), jfr. pbl 

§ 21-10. Tiltaket kan ikke tas i bruk til annet formål enn denne tillatelsen forutsetter. 
Tiltaket skal avsluttes med ferdigattest, jfr. pbl § 21-10.  

 
Tiltaket er plassert i tiltaksklasse 1.  
 
Søknaden inneholder søknad om ansvarsrett som selvbygger for følgende funksjoner/fagområder: 
Selvbygger - Einar Ellefsrud - gis ansvarsrett som selvbygger med hjemmel i Byggesaksforskriften 
(SAK10) § 6-8, iht. søknad datert 13.03.2017 og mottatt 16.03.2017 for følgende funksjoner: 
- utførelse grunnarbeider og landskapsutforming, tiltaksklasse 1 
- utførelse betong, mur og tømrerarbeider, tiltaksklasse 1 
- utførelse tømmerkasse, tiltaksklasse 1 
 
I søknaden ble det oppgitt at selvbygger sannsynliggjør nødvendig kompetanse ved bruk av egen 
utdannelse og/eller praksis og medhjelpers utdannelse og/eller praksis.  
 
Ansvaret for at tiltaket oppfyller bestemmelsene i plan- og bygningslovgivningen ligger hos personen 
som er gitt ansvarsrett. 
 
Gebyr 
Byggesaksgebyret på kr. 14.480,- må betales til kommunen. Faktura sendes tiltakshaver separat. Det 
vises til kommunens gebyrregulativ for plan- og byggesaker m.m., vedtatt med hjemmel i pbl § 33-1. 
 
Saksopplysninger: 
Det ble den 16.03.2017 søkt om dispensasjon fra bestemmelse § 5.1 vedrørende byggeforbud langs 
vann og vassdrag i Kommuneplanens arealdel (KPA) for Gran kommune, vedtatt den 26.05.2011. 
Planutvalget (PLU) behandlet dispensasjonssaken i møte den 06.09.2017. Vedtaket ble påklagd og 
PLU behandlet klagesaken i møte den 01.11.2017. Dette vedtaket ble også påklagd av tiltakshaver 
og PLU behandlet denne saken den 14.03.2018. 
 
Gjeldende dispensasjonsvedtak med vilkår ble følgende: 
 

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 m2 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 m2. 
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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. 
 
Byggesaksgebyret på kr. 10.600,- må betales til kommunen. Faktura sendes tiltakshaver separat. Det 
vises til kommunens gebyrregulativ for plan- og byggesaker m.m., vedtatt med hjemmel i pbl § 33-1. 

 
Søknaden om selve byggesaken har ligget i bero i påvente av behandlingen av dispensasjonssaken 
og klagesaksbehandlingen. Søknaden er datert 13.03.2017 og mottatt her 16.03.2017, med 
suppleringer mottatt 18.05.2017 og 16.11.2017.  
 
Tiltakshaver ønsker å rive eksisterende bebyggelse på eiendommen, i form av en stall og et 
skogshusvær. Dette for å gjøre plass til å oppføre et nytt skogshusvær med samme plassering.  
Bygningen får saltak med takvinkel 35o og gjennomsnittlig mønehøyde 5,6 meter, og får et bebygd 
areal (BYA) på 57 m2. Omsøkt høydeplassering godkjennes, ferdig gulv første etasje skal ha kote 370 
(moh.) jf. § 29-4 første ledd. Det installeres pipe i bygget.  
 
Søknaden inneholder erklæring av ansvarsrett for følgende foretak/funksjoner/fagområder: 
Ingeniør Sverre Hagen - org.nr. 985 901 090 - erklærer ansvarsrett for følgende 
funksjoner/fagområder iht. erklæring om ansvarsrett, datert 13.03.2017 og mottatt 16.03.2017, 
sentral godkjenning foreligger ikke: 
- søkerfunksjon for hele tiltaket, tiltaksklasse 1 
- prosjektering av hele tiltaket (overordnet ansvar for prosjektering), tiltaksklasse 1 
 
Ansvaret for at tiltaket oppfyller bestemmelsene i plan- og bygningslovgivningen ligger hos 
foretaket som har erklært ansvarsrett. 
 
Fakta: 
Skogshusværet har fått bygningsnr. 300676210 i Matrikkelen, som er landets offisielle register over 
fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Det legges inn følgende bruksareal (BRA) for 
bygget i Matrikkelen: 
 

Etasje BRA i Matrikkelen 

1. etasje H01: 44 m2 

 
Eksisterende bygninger på eiendommen,  med bygningsnr. 157434470 (stallen) og skogshusværet 
(uten reg. bygningsnr.), markeres som godkjent for riving i Matrikkelen. Bygningene blir først fjernet 
fra webkartet og Matrikkelen ved søknad om ferdigattest. 
  
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling iht. pbl § 21-3. Gran kommune har ikke mottatt 
merknader. 
 
Godkjenningen gis på grunnlag av følgende mottatte dokumentasjon: 

Dokument Beskrivelse, tegn.nr., målestokk Dato/rev. dato Mottatt dato 

Situasjonsplan: Målestokk 1:500 21.02.2017 16.03.2017 

Fasadetegninger: Fasader - Målestokk 1:75 16.11.2017 16.11.2017 

Plantegninger: 1.etasje - Målestokk 1:50 16.11.2017 16.11.2017 

Snitt: Snitt A-A, Målestokk 1:35 15.05.2017 18.05.2017 

Gjennomføringsplan:  Versjon 1 13.03.2017 16.03.2017 
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Annen 

dokumentasjon: 

-Søknad om personlig ansvarsrett som 

selvbygger 

13.03.2017 16.03.2017 

 
Andre opplysninger: 
Tiltak som tas ulovlig i bruk og/eller har manglende avslutning, kan medføre gebyr iht. kommunens 
gebyrregulativ for byggesaker. Unnlatelse av ivaretagelse av, vilkår gitt i tillatelse, krav gitt i eller i 
medhold pbl med forskrifter vil kunne medføre ulovlighetsoppfølging jf. pbl kapittel 32. 
 
Bortfall av tillatelse 
Tillatelsen faller bort dersom arbeidene ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller 
om arbeidene innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl § 21-9. 
 
Klage 
Vedtaket kan påklages.  En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker 
fra mottak av dette vedtaket.  
 
 
Med hilsen 
Plan, bygg og oppmåling 
 
 
Anne Borgedahl Karoline Unnli Mathisen 
Enhetsleder plan, byggesak, oppmåling Saksbehandler byggesak 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 

Mottaker Adresse Post 

Ingeniør Sverre Hagen Postboks 26 2714 JAREN 

 
 
Kopi til:  

Einar Ellefsrud Helmeidvegen 2 2760 BRANDBU 

Ellen Ellefsrud Helmeidvegen 2 2760 BRANDBU 

 
 


