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18/00027-8 
alko 
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93/9 - Dispensasjonsbehandling - Ubebygd eiendom i LNF-område 
 

Gnr. Bnr.:    Gnr. 93 Bnr. 9  

Byggested: Ved Movegen 

Tiltakstype: Dispensasjonsbehandling – enebolig/tomannsbolig i LNF-område  

Tiltakshaver: Jan Amundrud og Svein Amundrud 

Hjemmelshaver: Jan Amundrud og Svein Amundrud 

 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel vedrørende tiltak innenfor LNF-formålet (landbruks-, natur- og 
friluftsområde), til eksisterende ubebygd eiendom i LNF-område.  
 
Det foreligger ikke en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis, da en ny enebolig/ 
tomannsbolig ikke er innenfor retningslinjer for dispensasjonspraksis for LNF-områder, verken 
retningslinjer for fradeling av nye boligtomter eller retningslinjer for bygging på eksisterende 
ubebygde bolig- og fritidsboligtomter.  
 
Gebyr: 
Byggesaksgebyret på kr. 14 300,- må betales til kommunen. Fakturaen sendes separat. Det vises til 
kommunens gebyrregulativ for plan- og byggesaker m.m., vedtatt med hjemmel i pbl § 33-1. 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden er datert 28.08.2018, mottatt 07.09.2018. Søknaden gjelder dispensasjon fra LNF-
formålet for å nybygg av enebolig/tomannsbolig på ubebygd eiendom. Figur 1 og 2 viser 
eiendommens lokalisering i Gran kommune. 
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Figur 1: Pilen markerer eiendommens lokalisering.  
 

 
Figur 2: Kartutsnitt hvor eiendommen er markert.   
 

Planstatus i området 
Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område (landbruks-, natur- og  
friluftsområde), jf. figur 3, og tiltaket er ikke samsvar med avsatt formål.  
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Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Eiendommen er markert med pil.  

 
Forholdet til plan- og bygningsloven kapittel 19 
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Det faste utvalg for plansaker må i hvert enkelt tilfelle 
foreta en konkret og reell vurdering av alle relevante forhold. I vurderingen er det viktig å vektlegge 
hva det aktuelle området er utlagt til i planen og den begrunnelsen som er gitt for dette.  

Plan- og bygningsloven § 19-2 angir hvilke hensyn som skal tillegges vekt i dispensasjonssaker. 
Fylkesmannen skriver følgende i brev av 20.08.09  
 

Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon: 

 Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

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

 Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  

 Det kan dispenseres fra plankrav under forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning.  

 Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet. 

 Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon skal statlige og regionale rammer og mål tillegges 
særlig vekt.  

 Kommunen bør ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 

Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet er spesielt nevnt som hensyn som skal 
vektlegges. 

 
Når kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er tilstede, følger det av pbl § 19-1 at regionale 
og statlige myndigheter skal ha mulighet til å uttale seg før det blir gitt dispensasjon.  
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Begrunnelse for dispensasjon 
Søker skriver følgende i sin dispensasjonssøknad: 

«For gnr 93/9 søkes herved om dispensasjon til bygging av bolig. 
Fester/Tiltakshavere Svein Amundrud og Jan Amundrud 
 
Tomta ligger nært nylig regulert område Øvre Løvlia hvor det er oppført flere nye boliger. 
Dessuten, ligger tomta inntil fylkesvei 52 og inntil bebygd eiendom Løvlibråten gnr 93/3,5. 
Nærhet til Moen Skole mener vi også gjør dette til et attraktivt boligområde. 
 
Punktene for mulig dispensasjon mener vi er oppfylt: 

 Avkjørsel tillatelse fra fylkesvei 52 er gitt (vedlegg 2) 

 Tomta er ikke lokalisert i byggeforbudssonene langs vassdrag 

 Tomta berører ikke eller skjemmer automatisk fredede kulturminner 

 Tomta berører ikke viktige områder for biologisk mangfold 

 Tomta eller adkomstveg til tomta berører ikke dyrka mark og heller ikke vanskeliggjør 
driften av landbruksarealene i området 

 Tomta ligger inntil eksisterende bebygd boligeiendom (gnr 93/3,5) 

 Vann og avløp skal være sikret i samsvar med kravene i PBL Kapittel 27. Offentlig vann 
og kloakk er tilknyttet nabo gnr 93/3,5. 

 Tomta ligger utenfor kartlagte støysoner 

 Tomta skal ikke godkjennes dersom vegen mellom bolig og skole eller bolig og nærmeste 

 busstoppested er definert som særlig trafikkfarlig av kommunen -jfr. 
Trafikksikkerhetsplanen og opplæringsloven. Lite trafikkert fylkes vei til nærliggende 
Moen Skole. 

 Ved utstikking av tomter må det tas hensyn til at naturlige stier og gjennomgangsveger i 
området ikke blir stengt eller bebygd. Det er ingen gjennomgangsveier gjennom tomta. 

 
Ber om tilbakemelding dersom punktene må dokumenteres nærmere. 
 
Gebyr for søknad sendes til Jan Amundrud, Lillogata 3B, 0484 Oslo. Tlf. 91170910. E-post 
jan.amundrud@myhrvold.no. 
 
Vi ser ingen negative konsekvenser som følge av oppføring av bolig på denne tomta. 
Kun positive tilbakemeldinger på nabovarsel, allerede etablert infrastruktur og tomtas 
beliggenhet mener vi begrunner at dette vil gi et positivt bidrag til utviklingen i Moen. 
 
Håper på snarlig og positiv behandling og at disposisjon innvilges.» 

 

Søknaden er vedlagt skisse av mulig plassering av bolig:   
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FAGLIG VURDERING 
Landbruksfaglige opplysninger 
Eiendommen grenser inntil landbrukseiendommer: 

 I nord til landbrukseiendom 93/3,5 - gårdstunet 

 I vest til landbrukseiendom 93/2 – fulldyrket jord 

 I sør og i øst (på motsatt side av fv. 52) til landbrukseiendom 93/1 
 
I Gårdskart til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) er hele eiendommen registret med produktiv 
skog av høy bonitet (blandingsskog). Det er ikke registret dyrkbar jord innenfor eiendommen.  
Eiendommen består av morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. 
 
Naturinteresser, friluftsliv, landskaps- og estetiske hensyn 
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, jfr. pbl §§ 29-1 og 29-2.  
 
Dispensasjonssøknaden inneholder ikke tegninger/ skisser av hvordan bolig er planlagt. Vurdering 
etter dette punktet må derfor vente til byggesøknad foreligger, dersom dispensasjonssøknad blir 
innvilget. 
 
Kulturminner: 
Det er ikke kjent at det er automatisk fredede kulturminner som blir berørt av tiltaket. Kommunen 
er heller ikke kjent med at det finnes nyere tids kulturminner av betydning i området som blir berørt 
av tiltaket. 
 
Naturmangfold 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet vurderes etter 
lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 
 
Etter søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart (begge besøkt 06.12.2018), 
finner vi at tiltaket berører hverken utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller inngrepsfrie områder, 
heller ikke rødlista arter eller registrerte forekomster av naturtyper. Kravet til kunnskapsgrunnlag i 
forhold til tiltakets omfang er dermed oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. Dermed vil ikke § 9 (føre-
var prinsippet) gjøre seg gjeldende. 
 
Naturmangfoldlovens § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. I dette tilfellet søkes det om å bygge enebolig/ 
tomannsbolig som vil medføre at eksisterende skog blir redusert/ vil forsvinne, dvs. en stor 
arealendring. Siden det ikke er registrert naturmangfold av særlig verdi innenfor området, vurderer 
vi belastningen på økosystemet til å være akseptabel. 
 
Dermed vil ikke naturmangfoldloven § 11 (kostnadene ved miljøforringelse) og § 12 (miljøforsvarlige  
teknikker og driftsmetoder) gjøre seg gjeldende i denne saken. 
 
Gran kommune vurderer tiltaket til å ha svært liten betydning for mangfoldet av naturtyper,  
økosystem eller arter, deres genetiske mangfold eller deres naturlige utbredelsesområde jfr. 
Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. 
 
Infrastruktur: 
Eiendommen ligger ved fylkesveg 52. Staten vegvesen har 11.07.2018 gitt tilsagn om ny avkjørsel fra 
fylkesveg 52 med forbehold om at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanen.  
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Det er vann- og avløpsledninger i nærheten, men disse ligger ikke langs fv. 52 Movegen. Framføring 
av vann- og avløpsledninger til eiendommen er derfor avhengig av private avtale(r).  
 
Trafikksikkerhet 
Movegen er ikke definert som særlig farlig skoleveg. Fartsgrensen på fylkesvegen forbi eiendommen 
og fram til Rognstadvegen, hvor det er gang- og sykkelveg, er 50 km/t. 
 
UTTALELSER FRA REGIONALE MYNDIGHETER 
Saken er sendt på høring til Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland den 17.10.2018. 
Innen oppgitt frist har Oppland fylkeskommune kommet med uttalelse. Fylkesmannen i Oppland 
ikke har svart innen fristen. Etter tidligere dialog med saksbehandler hos Fylkesmannen, betyr dette 
at Fylkesmannen ikke vil komme med uttalelse og kommunen kan behandle saken. 
 
Oppland fylkeskommune, epost datert 29.10.2018: 

Vi viser til henvendelse fra Gran kommune datert 17.10.2018, ref 18/00027-5 alko. 
 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. 
Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at 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. 

 
VURDERING 
Generelt 
Selv om vilkåret for grunngitt søknad med overvekt av hensyn, taler for at dispensasjon kan gis, har 
søkeren ikke rettskrav på å få dispensasjon. Kommunen kan avslå en dispensasjonssøknad fordi den 
foretrekker å avvente planbehandling eller ønsker å være lojal mot gjeldende plan. Kommunen kan 
også avslå en dispensasjonssøknad fordi en ønsker utarbeidet ny reguleringsplan for tiltaket. 
Vurderingen om dispensasjon bør gis er ikke helt fri, men avgrenses av politiske føringer og 
myndighetsmisbrukslæren. Myndighetsmisbruk vil være utenforliggende hensyn, vilkårlighet, 
urimelighet og usaklig forskjellsbehandling.  
 
Eksempelvis vil utstrakt dispensasjonspraksis kunne føre til usaklig forskjellsbehandling ved senere 
avslag. Det kan da være nødvendig å revidere plangrunnlaget, dersom en ønsker å innføre en 
strengere dispensasjonspraksis. Når en skal vurdere om det foreligger en overvekt av hensyn, må en 
foreta en avveining av de momenter som taler for dispensasjon mot de som taler imot. Dersom de 
interesser planen skal ivareta ikke blir skadelidende, så taler det i retning av at det foreligger 
overvekt av hensyn. 
 
Vurdering opp mot kommuneplanens retningslinjer 
Kommuneplanen har retningslinjer for dispensasjonspraksis i LNF-områder. Det finnes både 
generelle retningslinjer for LNF-områder og retningslinjer som er tilpasset ulike typer søknad. 
Søknaden er derfor først vurdert mot retningslinjen for bygging på eksisterende ubebygde bolig- og 
fritidseiendommer. Første vilkår er der at det finnes dokumentasjon fra søker at tomta er lovlig 
fradelt som selvstendig byggetomt for bolig. Dette har ikke søker framskaffet. Eiendommen er 
fradelt i 1928. Retningslinjene for fradeling av nye boligtomter der derfor lagt til grunn ved 
vurderingen av dispensasjonssøknaden 
 
De generelle hensynene ved dispensasjonssaker i LNF-områder er gjentatt under retningslinjer for 
fradeling av nye boligtomter.  Det settes derfor ikke opp egen vurdering av de generelle hensynene. 
I tabellen under der retningslinjene for fradeling av nye boligtomter ført opp sammen med en 
tilhørende vurdering. 
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Retningslinje Vurdering 

Avkjørselstillatelse fra offentlig veg skal være 
gitt. 

Staten vegvesen har 11.07.2018 gitt tilsagn om ny 
avkjørsel fra fylkesveg 52 med forbehold om at 
kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanen. 
 

Tomta skal ikke være lokalisert i 
byggeforbudssonene langs vassdrag. 

Ikke ved vann eller bekk med årsikker vannføring. 
Beregnet flomveg går på motsatt side av 
fylkesveg 52.   
 

Tomta skal ikke berøre eller skjemme 
automatisk fredede kulturminner. 
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 
9 skal oppfylles. 

Det er ikke kjent at det er automatisk fredede 
kulturminner som blir berørt av tiltaket. 
Kommunen er heller ikke kjent med at det finnes 
nyere tids kulturminner av betydning i området 
som blir berørt av tiltaket. 
 

Tomta skal ikke berøre viktige områder for 
biologisk mangfold. 

Etter søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens artskart (06.12.2018), finner 
man at tiltaket berører hverken utvalgte 
naturtyper, prioriterte arter eller inngrepsfrie 
områder, heller ikke rødlista arter eller registrerte 
forekomster av naturtyper. 

Tomta eller adkomstveg til tomta skal ikke 
berøre dyrka mark og heller ikke vanskeliggjøre 
driften av landbruksarealene i området. 

Tomta berører ikke dyrka mark eller registret 
dyrkbar mark. 

Tomta skal ligge inntil eksisterende bebygd(e) 
boligeiendom(mer). 

Tomta ligger ikke inntil eksisterende bebygde 
boligeiendommer. Tomta ligger inntil bebygde 
landbrukseiendommer. 

Vann og avløp skal være sikret i samsvar med 
kravene i PBL Kapittel 27. 

Søknaden er ikke vedlagt dokumentasjon på at 
vann og avløp er sikret. 

Tomta skal ligge utenfor kartlagte støysoner, 
jfr. retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442. 

Tomta ligger delvis innenfor gul støysone. Gul 
støysone strekker seg ca. 20 m fra senterlinje veg. 

Tomta skal ikke godkjennes dersom vegen 
mellom bolig og skole eller bolig og nærmeste 
busstoppested er definert som særlig 
trafikkfarlig av kommunen – jfr. 
Trafikksikkerhetsplanen og opplæringsloven. 

Det er ikke gang- og sykkelveg/ fortau langs 
Movegen. Movegen er i dag ikke registrert som 
særlig farlig skoleveg.  

Ved utstikking av tomter må det tas hensyn til 
at naturlige stier og gjennomgangsveger i 
området ikke blir stengt eller bebygd. 

Det er ikke registrert sti eller gjennomgangsveg 
gjennom eiendommen. 

 
En gjennomgang av retningslinjene for fradeling av nye boligtomter viser at omsøkt dispensasjon 
ikke er i tråd med retningslinjene. Retningslinje som gjelder vann og avløp samt om støy, vil kunne 
være mulig å løse ved å sette vilkår. Retningslinjen som sier at tomta skal ligge inntil eksisterende 
bebygd(e) boligeiendom(mer) vil ikke være mulig å løse da eiendommen er omkranset av 
landbruksbrukseiendommer. I søknaden er det opplyst om at eiendom 93/3,5 er en bebygd 
boligeiendom. Dette befører ikke riktighet da dette er en landbrukseiendom med over 11 daa 
fulldyrka jord. Søker opplyser også at eiendommen ligger nær nylig regulert område. Det vises er til 
reguleringsplan for Lauvlia, vedtatt 20.02.2014. Denne reguleringsplanen ligger 300-600 m unna 
eiendommen. Dersom man skal kunne fradele boligtomter i tilsvarende radius rundt regulerte 
boligområder ved dispensasjonsbehandling, vil kommuneplanens intensjon bli undergravet.   
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Vurdering av hensynene bak bestemmelsene 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan ikke dispensasjon gis dersom hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 
tilsidesatt. 
 
Hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanens arealdel: 
Arealformålet landbruk-, natur og friluftsområde (LNF) omfatter og skal i hovedsak brukes for 
områder som skal nyttes eller sikres til landbruk, og/eller som skal bli liggende som natur- og 
friluftsområder. Det er derfor ikke anledning til å bygge annet enn hva bestemmelsen i 
kommuneplanens arealdel uttrykker i retningslinjene til for LNF-områder. Dette er generelt kun 
bygge- og anleggsvirksomhet som har direkte tilknytning til landbruksdrift/stedbunden næring. 
 
Kommunen mener at omsøkt tiltak vil vesentlig tilsidesette hensynet bak bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel når omsøkt tiltak ikke er innenfor retningslinjene for 
dispensasjonspraksis i LNF-områder. 
 
Hensynene i lovens formålsbestemmelse: 
Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse sier at loven skal fremme bærekraftig utvikling til 
beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Videre tar formålsparagrafen for 
seg samordning mellom ulike myndigheter, bruk og vern av ressurser, byggesaksbehandling, 
åpenhet, medvirkning, langsiktige løsninger, konsekvenser for miljø og samfunn, universell 
utforming, barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 
 
Kommunen mener at omsøkt tiltak vil vesentlig tilsidesette hensynene i lovens 
formålsbestemmelse. 
 
Siden det er vurdert at hensynet bak bestemmelsen i kommuneplanens arealdel blir vesentlig 
tilsidesatt, er det etter lovens oppbygning ikke nødvendig å vurdere fordeler opp mot ulemper, dvs. 
andre vilkår for kunne gi dispensasjon. Vi har imidlertid valgt å knytte noen vurderer mot dette:   
 
Vurdering av fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket 
må vurderes opp mot ulempen. Det kreves en klar overvekt av fordeler som taler for dispensasjon. 
 
Argumenter som taler mot å gi dispensasjon:  
- Vil være med å undergrave kommuneplanens arealdel og vil være med å skape presedens for 

lignende saker. Generelt vil dispensasjoner i LNF-områder bidra til et spredt utbyggingsmønster, 
og summen av mange dispensasjoner vil på sikt ha betydelige konsekvenser for areal, transport 
og infrastruktur. Dispensasjon vil derfor ikke være forenlig med ønsket arealutvikling.  

- Vil stride mot statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014.  

- Det er beskjeden kollektivbetjening i denne delen av Gran kommune.  
- Det er forholdsvis langt til service og sentrumsfunksjoner.  
- Eiendommens beliggenhet gjør at man blir avhengig av å bruke bil til daglige gjøremål. 
 
Argumenter som taler for å gi dispensasjon:  
- Det foreligger ingen nabomerknader.  
- Økonomisk positivt for hjemmelshavere. 
- Eiendommen har eget gårds- og bruksnummer. 
- Staten vegvesen har 11.07.2018 gitt tilsagn om fy avkjørsel fra fylkesveg 52 med forbehold om 

at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanen 
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Konklusjon 
Gran kommune konkluderer med at det ikke foreligger en klar overvekt av fordeler som taler for å 
kunne gi den omsøkte dispensasjon. Kommunen mener også at hensynene bak bestemmelsen og 
lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt, særlig med tanke på at tiltaket ikke er i tråd 
med retningslinjene for dispensasjonspraksis i LNF-områder. Dette betyr at vilkårene etter plan- og 
bygningslovens § 19-2 ikke er oppfylt og at konklusjon blir å ikke innvilge dispensasjonssøknad for å 
bygge bolig på eiendom 93/9. 
 
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 Anne Lise Koller 
Enhetsleder plan, byggesak, oppmåling Saksbehandler byggesak 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 

Mottaker Adresse Post Kontaktperson 

Jan Amundrud Lillogata 3 B 0484 OSLO            

Svein Amundrud Spireaveien 11 C 0580 OSLO            

 
 
 
            
 
 


