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Vedlegg til søknad sendt på e-post 27. januar 2019 

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven, jf. Kap. 19. 

Søknaden gjelder 

 
Eiendom/ 
Byggested 

Gnr. 

53 

Bnr. 

32 

Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune 

Gran 

Adresse 

Røykenviklinna 638 

Postnr. 

2760 

Poststed 

Brandbu 

 

Kort beskrivelse av tiltaket 

Oppføring av bod/skjul med 3 vegger for oppbevaring av hagemøbler og platting for plassering av 
hagemøbler. 

Det søkes om dispensasjon fra følgende plan/bestemmelse/forskrift 

GRAN KOMMUNE, KOMMUNEPLANENS AREALDEL, BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, Vedtatt i 
Gran kommunestyre 26. mai 2011, § 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (jfr. PBL § 11-10) 

Begrunnelse for søknaden 

Boden og plattingen er allerede oppført. På grunn av feilforståelse av gjeldende regelverk ble 
boden oppført i den tro at bestemmelsen om søknadsfritak for bygninger mindre enn 15 kvm 
gjaldt i dette tilfellet. Jeg er senere blitt gjort oppmerksom på at i dette tilfellet skal det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel før bygging iverksettes. Jeg beklager sterkt at det ikke 
ble gjort og derfor fremmes søknaden nå. 
Boden er oppført med tre vegger i vanlig bindingsverk med pulttak, se vedlagte bilde. Boden 
benyttes til oppbevaring av møbler vinterstid og ellers når møblene ikke brukes slik at de står i ly 
for vær og vind, samt oppbevaring av årer og utstyr til robåt samt redningsvester til barn og 
barnebarn. Tiltaket er ikke søknadspliktig ihht plan- og bygningsloven, dvs boden er mindre enn 15 
kvm (ca 14 kvm), men det kreves dispensasjonssøknad ihht kommuneplanens arealdel. 
 
Da eiendommen ble kjøpt i 2012 var det allerede en platting ved sjøen og det er denne som er 
renovert og utvidet. Utvidelsen er gjort foran boden og er oppført i tre/terrassebord slik at 
området kan benyttes med hagemøbler til fritidsbruk. Størrelse ca 24 kvm (ca 6 x 4 m). 
 

Konsekvenser for de hensyn planen/bestemmelsene/forskriften er satt til å ivareta 

Boden og plattingen ligger på egen tomt og er ikke tilgjengelig for allmenheten.  
Det er ingen stier, løyper eller utsiktspunkt på området. 
Boden og plattingen er ikke synlig fra veien, kun fra hagen og vannsiden. 
Boden er beiset grønn slik at den synes lite i naturen. 
Plattingen er laget av brunbeisete terrassebord og går i hovedsak i ett med bakken. 
Det er kun dagopphold i boden og på plattingen. Boden er hverken innredet for eller har 
muligheter for overnatting eller beboelse. 
 

Avbøtende tiltak. 

Det er selvfølgelig ønskelig fra min side med minst mulig endringer av gjeldende konstruksjon, 
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men dersom tiltak må gjøres kan det foreslås en endring av takkonstruksjonen slik at boden får 
saltak og derved noe lavere mønehøyde. 
Eiendommen benyttes ca halve året og en eventuell fjerning av bod og platting vil medføre en stor 
forringelse av kvaliteten ved hele eiendommen og vi håper derfor at søknaden innvilges uten at 
ytterligere tiltak er nødvendig. 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1:  Sjekkliste 

Vedlegg 2:  Bilder av tiltaket 

 

 

 

 

 

     
     
Brandbu/27. januar 2019  Ulf E Husebø  Ulf E Husebø 
Sted/dato  Søkerens signatur  Tiltakshavers signatur 
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Vedlegg nr 1 

Vedlegg til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel 

 

Avstand til vann- og vassdrag mindre enn 100 meter. Forholdet til kantvegetasjon, 
tilgjengelighet for allmenheten og forurensning? 
Avstanden til vann er mindre enn 100 meter. Kantvegetasjon er bevart. 
Området er privat slik at allmenheten ikke har generell tilgang til området eller til bod og platting. 
Det finnes ikke vann eller avløp i bod eller på platting og det foregår ikke aktivitet som medfører 
noen fare for forurensning av grunn eller vann. 

 

Berører tiltaket dyrka/dyrkbar mark? 
Fører tiltaket til oppdeling av større sammenhengende landbruk- natur eller friluftsområde? 

Tiltaket berører ikke dyrket mark. 
Tiltaket fører ikke til oppdeling av sammenhengende landbruk- natur eller friluftsområde. 

 

 

Berører tiltaket registrerte kulturminner, SEFRAK-registrerte bygg og/eller nasjonalt verdifullt 
kulturlandskap? Berører tiltaket eksponerte og sårbare kulturlandskapsområder? 

Tiltaket berører ingen av de ovennevnte kulturlandskap eller kulturlandskapsområder. 

 

 

Helse/miljø/sikkerhet og tilgjengelighet (Universellutforming) 
Tiltaket er ikke utformet med tanke på Universellutforming, men er heller ikke til hinder for det. 

 

 

Er tiltaket plassert i tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur? 
Redegjørelse for adkomstforhold, trafikksikkerhet, vann- og avløpsmessige forhold 
Tiltaket er plassert ca 50 m fra eksisterende bebyggelse.  
Adkomst via sti fra privatbolig på egen tomt/privat område.  
Tiltaket har ingen trafikksikkerhets- eller vann- og avløpsmessige konsekvenser. 
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Er tiltaket utsatt for støy, ras, flom, elektromagnetisk stråling, radonstråling eller andre risiko- 
og sårbarhetmessige forhold som har betydning for planlagt bruk? 

Tiltaket er ikke utsatt for noen av de ovennevnte forhold. 

 

 

Berører tiltaket viktige friluftsområder som sti- og løypenett, utfartspunkt eller lekeområde? 

Tiltaket berører ingen viktige friluftsområder som sti- og løypenett, utfartspunkt eller 
lekeområder. 

 

 

Berører tiltaket naturområder som er viktig for biologisk mangfold? 
Tiltaket ligger på tomt som grenser til vannet Mæna, men jeg kan ikke finne at det berører 
naturområder som er listet som viktig for biologisk mangfold. 

 

 

Berører tiltaket statlige rammer og mål? 
Tiltaket berører ikke statlige rammer og mål. 

 

 

Eventuelt andre relevante opplysninger 
Inklusive det omsøkte tiltaket er totalt bebygget areal på eiendommen langt under både maks 
BYA=25% og grense for maks bebygd areal på 350 kvm. 
Opprinnelig terreng er ikke endret ifm tiltaket. 

 
   Jeg er innforstått med at ovennevnte punkter/opplysninger kun er til hjelp i behandlingen av 

dispensasjonssøknaden. Dispensasjon gis ikke automatisk ved besvarelse av ovennevnte 
spørsmål. 

X 
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Vedlegg nr 2 

Bilder av tiltaket 

 

 
Bilde av boden tatt forfra 

 

 
Bildet viser plattingen foran og boden i bakgrunnen 
 


