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298/1/119 – Dispensasjonsbehandling – Oppføring av uthus 
m/utedo innenfor byggeforbudssonen til Malsjøen – Tiltak i LNF-
område  

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel § 5.1 vedrørende byggeforbudssonen til Malsjøen og §4 vedrørende 
tiltak i LNF- område.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om dispensasjon  Ja 
 
 

Oppsummering 
Kommunen ble oppmerksom på at det er satt opp et uthus med utedo til en fritidsbolig ved 
vannkanten langs Malsjøen. Det er nå kommet inn søknad om etterhåndsgodkjenning for tiltaket. 
Planutvalget skal ta stilling til om det skal gis dispensasjon i foreliggende sak.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har mottatt søknad om dispensasjon for oppføring av et uthus med utedo innenfor 
50-meters byggeforbudssonen til Malsjøen. Oppføringen av uthuset er allerede påbegynt og da den 
er plassert nært vannet og i et LNF-område må saken vurderes etter bestemmelsene om 
dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Tiltaket er nabovarslet, det er ikke kommet inn merknader i forhold til varselet.  
 
Søker skriver følgende i søknad om dispensasjon:  
 
 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 
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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, 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. 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. 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. 
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Situasjonskart. Bildet viser byggets plassering ca. 4 meter fra vannet. Nederst på bildet, til høyre for stien, vises 
eksisterende utedo.  

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og kommunens arealplan. 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011 
 
Gjeldende vedtak 
Det er ikke fattet noen vedtak i saken  
 
Økonomi 
Ikke relevant  
 
Bemanning 
Ikke relevant  
 

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

Dispensasjon fra planer reiser særlige spørsmål. Planen er blitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. De 
omhandler konkret vurderte forhold knyttet til arealutnyttelsen innenfor et bestemt område, og det 
skal ikke være kurant å fravike disse. 
 
Rådmannen finner det uheldig at tiltaket er oppført uten at det er gitt tillatelse. I tillegg bryter 
tiltaket med bestemmelsene til kommuneplanen på flere forhold. Særlig uheldig er byggets 
plassering som er svært nær vannet. Det nye bygget er delvis ment å erstatte tidligere utedo som 
finnes lengre inn på land ca. 35 meter sør-øst for nytt bygg. En oppgradering av eksisterende utedo 
ville vært mye mer fordelaktig enn å etablere en ny løsning bare fire meter fra vannet.  
Byggets utforming med pulttak strider også med plan da tak fortrinnsvis skal utformes som saltak. 
Videre er samlet BYA på 86,5m2 noe som er 6,5 m2 over tillat grense.  
 
Gran kommune skal være restriktive mot å tillate ny bebyggelse i LNF-områder som ikke er i samsvar 
med plan. For de tiltak hvor det er utarbeidet en dispensasjonspraksis vil et fravik fra denne 
praksisen vanskelig kunne tillates. I saker hvor det kan skapes presedens bør ikke tiltak tillates. Det er 
rådmannens vurdering at en uheldig presedens vil kunne oppstå ved å innvilge dispensasjon.  
 
Nedenfor er de aktuelle bestemmelsene, fra dispensasjonspraksisen, som dette tiltaket bryter med 
klippet inn.   
 

 Tiltak skal ikke være lokalisert i byggeforbudssonen mot vann og vassdrag, jf. § 5, men hvis 
det unntaksvis gis dispensasjon skal tilbygg på bebyggelse ikke etableres nærmere 
vannlinjen enn eksisterende bebyggelse. Tilbygg bør fortrinnsvis etableres i bakkant av 
eksisterende bebyggelse i forhold til vannet, eventuelt som forlengelse av bygningen.  

 Bygning bør ha tradisjonelt saltak tekket med mørkt, matt materiale og takvinkel mellom 22 
og 36 grader 

 Innenfor byggeforbudssonen mot vann og vassdrag er maksimal BYA= 80 m2, største 
bygning 60 m2, maks 3 bygninger 

 På fritidseiendommer i byggeforbudssonen langs vassdrag (jf. § 5) bør samlet areal for 
terrasser og verandaer ikke overstige 20 m2. Terrasser og verandaer skal tilpasses det 
naturlige terrenget og ligge så lavt som mulig. Det tillates ikke etablering av frittliggende 
terrasser og verandaer. 

 Det bør ikke innvilges dispensasjon for tiltak som kan danne en uheldig presedens for 
behandlingen av fremtidige søknader om dispensasjon. 

 
1. Om adgangen til å innvilge dispensasjoner  

 
Pbl. § 19-2 andre ledd – dispensasjonsbestemmelsen sier at:  
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller  
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være  
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra  
saksbehandlingsregler. 
 
Pbl. § 19 - 2 gir anledning til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det  
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sin dispensasjonsveileder (denne gjelder også for Oppland) 
sagt følgende:  
«Dispensasjon etter pbl. bestemmelser innebærer at det i et enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser 
i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. En dispensasjon fra plan endrer ikke planen, 
den innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder.  
 
Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov eller gjeldende 
planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet.  
En praksis der det stadig gis enkeltdispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som overordnet 
styringsverktøy, og gir dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere. I motsetning til 
dispensasjon er reguleringsplan et resultat av en prosess som sikrer informasjon og medvirkning.»  
 
Hvis det foreligger vesentlig tilsidesettelse av de hensyn som arealplanen skal ivareta kan det ikke gis 
dispensasjon. 
 
Ved denne vurderingen må kommunen ta utgangspunkt i den konkrete planen: Hva har begrunnet 
den bestemmelsen man ønsker å fravike eller hvilke hensyn skal den ivareta? Hvilke konkrete hensyn 
ligger bak planen eller reguleringsformålet det nå søkes dispensasjon fra?  
 
Hvis kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon, kan det ikke gis dispensasjon og det er ikke nødvendig å vurdere om fordelene er klart 
større enn ulempene. 
 

2. Kommunens vurdering 
 

1. Dispensasjon fra byggeforbudssonen mot Malsjøen  
 

 Vurdere hvorvidt hensynet bak bestemmelsene om byggeforbudssona blir vesentlig 
tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen.  

 
Tiltaket er plassert innenfor 50-meters byggeforbudssonen til Malsjøen, jf. § 5.1 i kommuneplanens 
arealdel. Hovedformålet med byggeforbudssonen mot vassdrag er «å hindre forurensning til 
vassdragene inntil forurensningssituasjonen i vassdragene er kartlagt av kommunen, sikre 
allmennhetens tilgang til vassdragene og sikre kantvegetasjonen».  
 
Muligheten til å bevare kantvegetasjon vil bli vesentlig svekket ved å plassere bygget så nære vannet. 
Det er helt naturlig at man ved normalt vedlikehold av bygninger vil fjerne den vegetasjon som 
vokser inntil, eller i umiddelbar nærhet av bygget. Samtidig vil bygget medføre økt fare for 
forurensning til vannet. Selv om tiltakshaver mener at deres toalettløsning er tett og sikker, vil det 
alltid være en risiko for uønsket utslipp. Tiltaket medfører også en økt privatisering av strandsonen. 
Det er fri ferdsel i området og tiltak som begrenser allmennhetens bruk/ferdsel bør ikke tillates.   
 
Rådmannen er av den oppfatning at hensynet med byggeforbudssonen vil bli vesentlig tilsidesatt ved 
å innvilge dispensasjonen. Det bør derfor ikke gis dispensasjon, jf pbl §19-2 og kommuneplanens 
arealdel § 5.1.  
 

2. Dispensasjon fra LNF-formål, BYA og takform.  
 

 Vurdere hvorvidt hensynet bak bestemmelsene til kommuneplan vil bli vesentlig tilsidesatt 
ved å innvilge dispensasjonen. 
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Tiltaket ligger i tilknytning til en fritidseiendom som har festetomt til Gran Almenning. Alle tiltak 
tilknyttet fritidsboligeiendommer skal behandles som dispensasjonssaker. Rådmannens innstilling er 
at kommunen holder seg lojal til kommuneplanen og ikke innvilger dispensasjon.  
Allmennhetens mulighet til fri ferdsel, især i nærheten av strandsonen, bør vektlegges tungt. I 
områder som dette er det nettopp naturen og muligheten for fri bruk kommunen ønsker å fremme. 
Ikke tilrettelegging i form av økt hyttestandard med nye bygninger som øker privatiseringen av 
området.  
Ved at maksimalt tillat BYA overstiges og at takform fravikes fra ønsker utforming medfører det at 
tiltaket totalt sett er langt utenfor hva kommunen bør tillate.  
 
Alternativ løsning  
En alternativ løsning er å innvilge dispensasjon for tiltak i LNF, byggeforbudssonen og takform, med 
vilkår om at slikt bygg settes opp der hvor tidligere/eksisterende utedo sto/står. Det gis ikke 
dispensasjon for overskridelse av BYA, og nytt bygg må derfor reduseres fra 16m2 til 9,5m2. Bygget 
skal plasseres slik at ingen deler av nytt bygg kommer nærmere vannet enn tidligere bygg. Samtidig 
skal nytt bygg dekke over det arealet hvor tidligere bygg sto, og på den måten redusere mengden nye 
inngrep i området. Det stilles vilkår om tilbakeføring til opprinnelig stand på stedet der nytt uthus 
står oppført i dag.  

 
Bildet viser alternativ løsning. Lilla bygning (oppført uthus) fjernes og erstattes med blått bygg (nytt, mindre 
uthus) som plasseres på samme sted som eksisterende utedo (gult bygg). Kartet er ikke i målestokk. Kun ment 
for å illustrere alternativ løsning.  

Forslag til vedtak:  
Gran kommune gir dispensasjon for oppføring av uthus m/utedo og pulttak i LNF-område- og 
innenfor byggeforbudssonen til Malsjøen. 
 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:  

1. Nytt uthus plasseres der hvor eksisterende utedo står oppført.  
2. ingen deler av nytt bygg skal plasseres nærmere vannet enn eksisterende utedo 
3. nytt bygg skal dekke over det arealet hvor eksisterende utedo står 
4. plassen der uthuset er plassert i dag skal tilbakeføres til opprinnelig stand 
5. tillatt størrelse på uthuset er 9,5m2 BYA.  
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen  
 

 
Dato: 23.01.2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


