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75/24 - Vedtak om avslag - Dispensasjonsbehandling - Uthus utenfor byggegrense 
 

Gnr. Bnr.:    Gnr. 75 Bnr. 24 

Byggested: Nordre Gulsjøvegen, 2760 Brandbu 

Tiltakstype: Nybygg uthus 

Tiltakshaver: Jonny Andersen, Løvbrøttevegen 77, 2760 Brandbu 

Hjemmelshaver: Gry Anita Winger Andersen og Jonny Andersen 

 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapitel 19 avslår Gran kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Nordre Gulsjøen hytteområde, vedtatt 26.03.15. Det 
foreligger ikke en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis. 
 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden om etterhåndsgodkjenning er mottatt 02.01.19. Dispensasjonssøknaden gjelder 
oppføring av uthus utenfor regulert byggegrense. Tiltakshaver har oppført et uthus på 20m2, med 
en takvinkel på 30o. 
 
Planstatus 
Eiendommen omfattes av reguleringsplanen for Nordre Gulsjøen hytteområde, stadfestet/godkjent 
26.03.15, og regulert til fritidsbebyggelse. Tillatt grad av utnytting er 120m2, der 18m2 skal avsettes 
til parkeringsplass.  
 
Planen ble revidert 09.01.19, altså etter søknaden om dispensasjon ble innsendt. Endringene har 
ikke ført til endringer i forhold til dispensasjonsforholdet. Kommunen har derfor vurdert det til at 
søknaden om dispensasjon blir vurdert etter gjeldende plan på søknadstidspunktet.  
 
Nabovarsling 
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling iht. pbl § 21-3. Gran kommune har ikke mottatt 
merknader. 
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Dispensasjonsvurdering 

1. Når kan vi gi dispensasjon? 
 
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 

 
Hvis de hensynene som planen skal ivareta blir satt til side i for stor grad, kan det ikke gis 
dispensasjon.   
  
Når vi vurderer dette, må kommunen ta utgangspunkt i den konkrete planen: Hva skal planen og 
bestemmelsene ivareta? Hvilke konkrete hensyn ligger bak planen eller reguleringsformålet det nå 
søkes dispensasjon fra?   
  
Hvis kommunen vurderer at hensikten med bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon, kan det ikke gis dispensasjon. Da er det ikke nødvendig å vurdere om fordelene er 
klart større enn ulempene. 
 
 

2. Kommunens vurdering 
 

2.1. Dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan for Nordre Gulsjøen hytteområde 
 
Tiltakshavers begrunnelse: 
  
 Kort beskrivelse av tiltaket 
 Nyoppført hytte med uthus Br.nr 75/24 på Nordre Gulsjøen hyttefelt. 
  
 Det søkes om dispensasjon fra følgende plan/bestemmelse/forskrift 
 Henviser til reguleringsplan § 4.1. 
 
 Begrunnelse for søknaden 
 Søknad om dispensasjon for uthus oppført utenfor byggegrense vedr. Br.nr 75/24. 
 
 Konsekvenser for de hensyn planen/bestemmelsen/forskriften er satt til å ivareta jf. § 19-2. 
 Nei det medfører ikke konsekvenser. 

 
 
Regionale myndigheters vurdering: 
Saken ble sendt på høring til Fylkesmannen i Innlandet og Oppland fylkeskommune. Kommunen har 
ikke mottatt svar fra fylkesmannen. Fylkeskommunen svarte følgende: 
 
 Vi viser til henvendelse fra Gran kommune datert 21.01.2019, ref 16/01237-16 joen. 
 

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. 
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Kommunens vurdering: 
Dispensasjonsbestemmelsen i pbl viser til to forhold som må være oppfylt for at det kan innvilges 
dispensasjon. 1) Det er at hensynet til bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig 
tilsidesatt, og at 2) det må være klart større fordeler enn ulemper ved å gi en dispensasjon etter en 
samlet vurdering. 
  

1) Vurdering om hensynet bak bestemmelsen om byggegrense i reguleringsplanen blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon. 

 
Aktuell bestemmelse i reguleringsplanen for Nordre Gulsjøen hytteområde: 

§ 4.1. BFF - Fritidsbebyggelse - frittliggende  
Tomtegrener følger av reguleringskart. Bebyggelsen må i sin helhet ligge innenfor 
byggegrenser angitt på plankartet. På hver tomt kan tillates BYA=120m², inkludert eventuelt 
anneks, uthus m.v. I tillegg til BYA kan det bygges terrasse eller inngjerdet platting på maks. 
30m². Det tillates opparbeidet parkeringsplass på hver enkelt tomt. Innenfor BYA skal det 
medregnes en parkeringsplass på 18 m2, jfr. TEK10 § 5-7. 

 
Det ble gitt tillatelse til oppføring av ny fritidsbolig 20.04.16, i den forbindelse ble ikke uthuset nevnt 
i søknaden. Uthuset ble oppdaget oppført i forbindelse med søknad om ferdigattest.  
 
Den regulerte byggegrensen er der for å kontrollere utbyggingen av feltet. Spesielt i forhold til den 
korte avstanden til vassdraget Gulsjøen. Byggegrensen er et virkemiddel for å styre utbyggingen på 
hver enkelt tomt, og på den måten hindre at det blir opparbeidet store tun, og dermed store 
inngrep i området. Både bestemmelsen med ordlyden «bebyggelsen må i sin helhet ligge innenfor 
byggegrenser i angitt plankart» og byggegrensen på plankartet viser tydelig hva intensjonen med 
planen er. 
 
I denne saken søkes det om å bryte med intensjonen med planen og den regulerte byggegrensen. 
Det vil si at hensynet bak bestemmelsen om hvordan bebyggelsen skal være innenfor planen blir 
vesentlig tilsidesatt, og det kan ikke innvilges dispensasjon. 
 
 

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

 
Fordelen for tiltakshaver er at han får etter-godkjent noe som er ulovlig oppført. Det i seg selv er 
ikke en fordel som kan tillegges vekt i vurderingen siden det ved etterhåndsbehandling skal tas 
utgangspunkt i at tiltaket ikke er bygd. 
 
Gran kommunen anser at fordelene ved å innvilge dispensasjonen ikke er klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.  
 
Kommunen anser at vilkår etter pbl § 19-2 om dispensasjon ikke er oppfylt og at det dermed ikke 
kan gis dispensasjon fra regulert byggegrense.  
 
 
Pris for saksbehandlingen 
Du må betale et byggesaksgebyr på kr. 6250,- til kommunen. Vi sender fakturaen i eget brev. 
Kommunens prisliste for plan- og byggesaker finner du på kommunens nettside 
www.gran.kommune.no. 
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Du kan klage på vedtaket 
Vedtaket kan påklages.  En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker 
fra mottak av dette vedtaket.  
 
Aktuelt lovverk 
Dispensasjonsbehandling: Plan- og bygningsloven kapittel 19. 
Klage: Forvaltningsloven §§ 28 og 29, og plan- og bygningsloven § 1-9. 
 
 
Med hilsen 
Plan, bygg og oppmåling 
 
Karoline Unnli Mathisen  Jonas Eng 
Fungerende fagansvarlig byggesak Saksbehandler byggesak 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 
 
            
 
 


