
Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- 

og bygningsloven, jf. Kap. 19. 

 

Søknaden gjelder 

Eiendom/ 
byggested 

Gnr 298 Bnr 1 Festenr 
119 

   Kommune 
Gran 

Malsjøen     

 

Kort beskrivelse av tiltaket 

Uthus med lagerplass og snurredass til erstatning for tidligere utedo.  

 

Det søkes om dispensasjon fra følgende plan/bestemmelse/forskrift 

Byggeforbud langs vassdrag, jfr pbl §1-8 

Gran Kommune: Kommuneplanens arealdel, vedtatt i Gran kommunestyre 26. mai 2011 

 

Begrunnelse for søknaden 

Bakgrunn: 

Vår hytte ved Malsjøen er av de første som ble satt opp ved vannet, og vi antar den nærmer seg 100 

år. Den har vært i vår familie siden 60-tallet, da mine foreldre kjøpte den, og etter hvert flyttet og 

renoverte den. Den opprinnelige hytta lå i direkte tilknytning til vannet, via et båthus. Det ble ved 

utbedringen ved overgangen til 70-tallet gitt kommunalt tilsagn til bygging av uthus med utedo, men 

dette ble aldri realisert, og den opprinnelige utedoen er beholdt til nå. Eiendommen består i dag av 

hytte, utedo og et båthus med plass til litt ved. Båthuset har jordgulv og er lavt under taket, og egner 

seg således ikke til lagring av annet enn ved og båt. 

Hytta er i bruk gjennom hele året, av tre generasjoner. Vi ønsker å fortsette det enkle hyttelivet uten 

å sette unødige miljømessige fotavtrykk. Vi har solstrøm og vedfyring. Vi håper likevel det kan anses 

som rimelig at vi har hatt et ønske om å skifte ut utedoen (jfr vedlegg 6), og søker derfor om 

ettergodkjenning av påbegynt uthus med snurredass, samt plass til ved, utemøbler og redskaper. Vi 

har dessverre gjennom flere år vært plaget med både hærverk og tyverier, og ser oss nødt til å låse 

inn alt løsøre. 

Beskrivelse: 

Uthuset er gitt en form tilpasset terrenget ved at det følger parallelt med vannlinjen, se vedlagte 

situasjonsplan og tegninger. Det er plassert hhv 4 og 6 meter fra vannet. (Eksisterende båthus ligger 

2 meter fra vannet). Det er delt i to små rom hvor det ene rommer snurredass og vaskemuligheter, 

mens det andre er lager for utemøbler, redskaper og plass til ved. 

Vi har plassert det nye uthuset der vi mente det var til minst sjenanse for allmenheten. Det har ikke 

på noen måte vært et poeng for oss å plassere det nær vannet, men vi har vært opptatt av å plassere 

det slik at det danner et tun med eksisterende hytte. Dette er naturlig oppholdssone ved vannet mot 



vest. Ved slik plassering ligger det nærmere hytta enn tidligere utedo, det er minst utsatt for 

snøføyke foran inngangen og det gir le for nordavind. Det er knapt synlig fra veien, og vi har beholdt 

vegetasjon mot vannet slik at heller ikke vil være særlig synlig fra vannet. (Se vedlegg 6) Det er 

dessuten plassert på tilnærmet samme sted som styret i Gran Almenning ga tilsagn til uthus i et 

tidligere vedtak. 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 26.mai 2011 s. 16 sies det at «bygning bør (vår utheving) ha 

tradisjonelt saltak…» For å redusere takhøyde, bygges uthuset med pulttak. Dette er også i tradisjon 

med uthus ved flere nabohytter ved vannet (se vedlegg 6). Takket tekkes med mørk, matt papp. 

Hyttas areal er 55,5 m2. Det inkluderer overbygget terrasse på bakkenivå, i syd-vestre hjørne. Det er 

ingen øvrige terrasser eller verandaer på eiendommen. Båthusets areal er ca 15 m2, og nytt uthus har 

et areal på 16m2.. Vi er i forbindelse med søknad om ettergodkjenning blitt oppmerksomme på 

detaljene i regelverket for beregning av BYA, og ser nå at vi med vår søknad overskrider maksimal 

BYA på 80 m2 med 6,5 m2. Dette tilsvarer om lag den overbygde terrassen. Vi søker derfor primært 

om å få overskride maksimal BYA med 6,5 m2. Sekundært er vi villige til å redusere arealet på 

båthuset tilsvarende. 

Vi håper kommune og Almenning fortsatt ønsker å legge til rette for at gamle hytter ved skogsvann 

ivaretas, vedlikeholdes og ikke minst brukes – i stedet for å forfalle. Slik vil også bruken av de 

fantastiske naturområdene opprettholdes. Og gitt at hyttene tross alt ligger nær vannkanten, er det 

ikke praktisk mulig å gjennomføre mindre oppgraderinger uten at dette også skjer nær vannet. 

 

Konsekvenser for de hensyn planen/bestemmelsen/forskriften er satt til å ivareta jf §19-2. 

 

1. Hovedformålet med byggeforbudssonene langs vassdrag (ref kommunedelplan s. 19) er å 

hindre forurensning til vassdragene, sikre allmennhetens tilgang til vassdragene og sikre 

kantvegetasjonen. Omsøkt tiltak er ikke av slik art at noen av disse hensynene blir vesentlig 

tilsidesatt: 

Hindre forurensning til vassdragene Utedo er erstattet med biologisk toalett i lukket 
system, der alt avfall komposteres. (VERA 
Snurredass med faste kamre) Dette eliminerer 
fare for forurensning. Tiltaket utgjør dermed 
ingen ulempe, men i stedet en forbedring med 
tanke på forurensning. 

Sikre allmennhetens tilgang til vassdragene Tiltaket utføres ved allerede etablert hytte, men 
nærmere hytta slik at området som 
‘privatiseres’ er mindre enn tidligere. Det er 
ingen sti, vei eller løype nær hytta som påvirkes 
av tiltaket. Sti til hytte på holmen utenfor hytta 
berøres ikke. Eiendommen er fritt tilgjengelig 
for allmenhetens bruk, det er ingenting som 
hindrer ferdsel langs vannet. Tiltaket utgjør 
derfor ingen ulempe for allmenhetens tilgang til 
vassdraget. 

Sikre kantvegetasjonen All kantvegetasjon beholdes urørt. 
Kantvegetasjon er dermed sikret. 

 



2. Erstatning av potensielt forurensende utedo med lukket biotoalett, samling av hyttetun på 

mindre areal enn tidligere, opprettholdelse og vedlikehold av kantvegetasjon samt det 

forhold at tiltaket knapt er synlig verken fra vei eller vann (se vedlegg 6) viser at fordelene 

ved å gi dispensasjon må anses å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Øvrige hensyn: 

3. Tiltaket har ingen innvirkning på adkomstforhold, trafikksikkerhet eller vann- og 

avløpsmessige forhold utover den forbedring overgang fra utedo til lukket kompostering 

utgjør. 

4. Tiltaket har ingen øvrige negative eller positive innvirkninger på helse, miljø eller sikkerhet. 

For brukere av hytta har et nytt uthus nærmere hytta med snurredass åpenbar positiv 

betydning ved bedre tilgjengelighet og bedre tilpasning til aldersmessige og andre 

funksjonsmessige utfordringer.  

5. Tiltaket berører ikke registrerte kulturminner, kulturlandskap, jord- og skogbruk, friluftsliv, 

naturverdier eller dyrket/dyrkbar mark. 

6. Gran Almenning har i styrevedtak 19. juni 2018 opprettholdt styrevedtak av 25. september 

2007 der «Søknaden innvilges under forutsetning av Gran kommunes godkjenning. Det 

forutsettes framlagt tegninger før endelig byggesaksbehandling». Det er ingen anførsler fra 

Allmenningen utover regelverk gitt av kommunen. 

 

Konklusjon: Søker konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon fra pbl §1-8, samt 

kommuneplanens arealdel fra 26. mai 2011 er tilstede og at dispensasjon bør gis. 

 

Vedlegg:  

1. Sjekkliste 

2. Tegninger 

3. Situasjonsplan 

4. Vedtak i Gran Almennings styre 

5. Varsling av naboer 

6. Diverse bilder: Pulttak i nærområdet, synlighet fra vei og vann, utedo 

 


