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Arkivsak-dok. 18/03945-11 
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273/67 - Dispensasjonsbehandling - Maks mønehøyde og LNF-
formålet 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel § 4 vedrørende tiltak i LNF-området i henhold til retningslinjene for 
dispensasjonspraksis for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-området, da det etter en samlet 
vurdering ikke foreligger en overvekt av hensyn som taler for å gi dispensasjon i saken. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
18/03945-1 Søknad – Riving og oppsett av nytt bygg 
18/03945-2 Søknad om dispensasjon 
18/03945-3 Foreløpig svar 
18/03945-4 Høringsnotat 
18/03945-5 Henvendelse søknad 
18/03945-6 Svar på henvendelse 
18/03945-7 Avklaring søknad 
18/03945-8 Svar på avklaring 
18/03945-9 Supplering søknad om dispensasjon 
18/03945-10 Svar på høringsnotat  
 

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
 

 

Oppsummering 
Ansvarlig søker, Rolf Rustad, søker om dispensasjon fra bestemmelsen om mønehøyde for 
eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-området og LNF-formålet i kommuneplanens arealdel 
(KPA) for Gran kommune, vedtatt den 26. 05. 2011.   
Dispensasjonssøknaden er sendt inn sammen med søknad om tillatelse. Omsøkt tiltak innebærer 
riving av eksisterende fritidsbolig og skur, samt nybygg av fritidsbolig og garasje.   

 
 
 
 
 

Saksgang Møtedato 
                      
Planutvalget 20.03.2019 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har mottatt søknad om dispensasjon for riving av fritidsbolig og skur, samt oppføring 
av ny fritidsbolig og garasje. Søknaden gjelder dispensasjon fra LNF-formålet og dispensasjon fra 
høydebestemmelsen i retningslinjene for dispensasjonspraksis for eksisterende 
fritidsboligeiendommer i LNF-området.  
 
Den nye fritidsboligen vil få en høyde på 5,94m, 
mens bestemmelsen i dispensasjonspraksisen 
tillater en maks mønehøyde på 5,5m. 
 
Tiltaket er nabovarslet, det er ikke kommet inn 
merknader i forhold til varslet. 
 
Markøren på kartet til høyre viser 
eiendommens lokalisering i Gran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omsøkt tiltak er skissert på situasjonsplanen til høyre. 
Tiltaket vil ha en BYA = 119,5𝑚2. Som skissert på tegningen her 
så vil tiltaket gjøre at fritidsboligen blir noe større enn 
eksisterende.  
 
 
 
 
 
Planstatus for eiendommen: 
Eiendommen er lokalisert i LNF-området i kommuneplanens arealdel, LNF-områder er beskrevet som 
følger i kommuneplanens arealdel: 

Landbruks-, natur- og friluftsområder er områder der det etter reglene i plan- og bygningsloven ikke er 
tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller 
annen stedbunden næring. Dette innebærer at det i utgangspunktet ikke er tillatt med spredt 
boligbygging i LNF-områdene. 

 
Det er vedtatt følgende retningslinjer for behandling dispensasjonssøknader av eksisterende 
fritidsboligeiendommer i kommuneplanens arealdel: 
 

Eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-områdene:  
Tiltak på eksisterende bebygde fritidsboligeiendommer i LNF-områdene må behandles som  
dispensasjonssaker i forhold til LNF-formålet. Det vedtas følgende retningslinjer for behandling av 
slike dispensasjonssaker, og det kan stilles vilkår for eventuelle dispensasjoner med utgangspunkt i  
disse punktene:  
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 Det tillates kun én fritidsbolig pr. eiendom og deling tillates ikke.  

 Fritidsboliger bør ha en klar lengderetning som følger høydekotene og ha hovedmøne-retning 
som følger byggets lengderetning. Bygning bør ha tradisjonelt saltak tekket med mørkt, matt 
materiale og takvinkel mellom 22 og 36 grader. Maksimal mønehøyde bør ikke overstige 5,5 
meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå (jfr. TEK), og opprinnelig terreng bør ikke 
endres mer enn 1,5 meter. 

 Maksimal BYA=120 m2, største bygning 100 m2 , maks 3 bygninger. Innenfor 
byggeforbudssonen mot vann og vassdrag er maksimal BYA= 80 m2, største bygning 60 m2, 
maks 3 bygninger. Arealgrensene gjelder ikke innenfor Hensynssone Fjorda.  

 Det presiseres at det er byggeforbud i 100-meters beltet på Fjorda, og det fastsettes derfor 
ikke noen maks.grense for hyttestørrelse innenfor Hensynssone Fjorda. 

 På fritidseiendommer i byggeforbudssonen langs vassdrag (jfr. § 5) bør samlet areal for 
terrasser og verandaer ikke overstige 20 m2, og på eiendommer utenfor byggeforbudssonen 
bør samlet areal for terrasser og verandaer ikke overstige 30 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 kan tillates å gjerde inn en naturlig del av tunet rundt en fritidsbolig, inntil 200 m2 , hvor 
bygningene danner en del av inngjerdingen. Gjerde bør være av tre og grind/port bør slå 
utover og kunne åpnes innenfra av dyr 

 
Omsøkt tiltak ligger også innenfor hensynssone Regionalt viktig friluftsområde Øståsen, med  
følgende retningslinjer: 
 

 I disse områdene kan det gjennomføres tiltak som tilrettelegger for friluftslivet.  

 Friluftslivstiltak skal ikke iverksettes dersom de kommer i konflikt med kulturminner, biologisk 
mangfold eller driftsmessige forhold i skogbruket.  

 Nye områder for fritidsbebyggelse skal avklares gjennom kommuneplanens arealdel. Hensynet til 
friluftslivet skal tillegges spesiell vekt, også sett i forhold til adkomst til områdene.  

 Det tillates ikke ny spredt fritidsbebyggelse.  

 For eksisterende eiendommer for fritidsbebyggelse i dette området gjelder samme arealgrense for 
fritidsbebyggelse som i LNF-områdene generelt.  

 I henhold til Levende skog standarden og Skogbruksstandarden skal det ved etablering av nye 
driftsveger for skogbruket tas hensyn til eksisterende skiløyper og merkede turstier. Ved kryssing av 
slike skal det tilrettelegges for nødvendig passasje av skjæringer og fyllinger langs vegen. Etter 
avsluttet skogsdrift i området skal skiløyper og merkede turstier ryddes og i størst mulig grad 
tilbakeføres til opprinnelig stand. 

 
 
Ansvarlig søker skriver følgende i sin søknad om dispensasjon: 

 
Kort beskrivelse av tiltaket 
Riving av eksisterende hytte og skur. Det skal bygges ny hytte og ny garasje. Nytt 
kloakkanlegg er gjort og godkjent av gran kommune.  
 
Det søkes dispensasjon fra følgende plan/bestemmelse/forskrift 
Kommuneplanens arealdel. Det søkes om å øke høyden på hytta til en mønehøyde på 5,94m 
fra det tillatte som er 5,50m. Dette for at den lille hemsen (2 etasje) skal bli litt mer 
komfortabel.  
Det søkes også om disp. fra § 8 utbygging i sikringssone for vannkilde.  
 
Begrunnelse for søknaden 
Eksisterende hytte er i en slik forfatning at den må rives. Bjelkelaget over krypkjeller er hel 
oppråtnet grunnet manglende lufting. Skuret er også helt falleferdig. Den nye hytta blir satt 
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opp på samme sted som den gamle, men noe større. Ny hytte og garasje vil ikke overskride 
120m2 som er bet som et tillatt på tomta.  

 
 
Konsekvenser for de hensyn planen/bestemmelsen7forskrift er satt til å ivareta jf. § 19-2. 
I dette tilfellet vil ikke dette få noen betydelig konsekvens dersom høyden økes med 44cm. 
(flatt terreng) 

 
Ansvarlig søker skriver at de søker dispensasjon fra § 8 utbygging i sikringssone for 
vannkilde. Eiendommen ligger innenfor en markert sikringssone for nedslagsfelt for 
drikkevann i kommuneplanens arealdel. Denne sikringssonen for nedslagsfelt for drikkevann 
har ingen bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Av den grunn er ikke dette et forhold 
ansvarlig søker trenger å søke dispensasjon fra. Rådmannen har vært i kontakt med 
mattilsynet som har ansvaret for å bevare drikkevannskildene, og fått orientering om at 
dette er ikke en type sak de vurderer. Av den grunn hadde de ingen bemerkninger angående 
tiltaket.  
 
 
Tegninger/illustrasjoner av omsøkt tiltak 

 

 
 

 
 
 
Uttalelse fra regionale myndigheter 
Gran kommune har mottatt følgende uttalelse fra Oppland fylkeskommune: 
 

Vi viser til henvendelse fra Gran kommune datert 08.01.2019,ref 18/03945-4 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. 

  
Fylkesmannen i innlandet har ikke svart på kommunens henvendelse.  

 
 
 



 

5 
 

 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og kommunens arealplan.  
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel for Gran kommune, vedtatt den 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 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
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 i mot. Dersom de 
interesser planen skal ivareta ikke blir skadelidende, så taler det i retning av at det foreligger 
overvekt av hensyn.  
 
Dispensasjons fra plan 
Dispensasjoner fra planer reiser særlige spørsmål. Planen er blitt gitt 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.  
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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 den aktuelle bestemmelsen, fra dispensasjonspraksisen, som dette tiltaket bryter med: 
 

 Fritidsboliger bør ha en klar lengderetning som følger høydekotene og ha hovedmøne-retning som 
følger byggets lengderetning. Bygning bør ha tradisjonelt saltak tekket med mørkt, matt materiale og 
takvinkel mellom 22 og 36 grader. Maksimal mønehøyde bør ikke overstige 5,5 meter målt fra planert 
terrengs gjennomsnittsnivå (jfr. TEK), og opprinnelig terreng bør ikke endres mer enn 1,5 meter. 
 

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. 

 
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.  
 
Ved denne vurderingen 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 
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 ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og at 2) det må være klart større fordeler enn ulemper ved å gi en dispensasjon etter en 
samlet vurdering. 

 
2.1. Dispensasjon fra LNF-formålet og mønehøyde 

 
1) Vurdere hvorvidt hensynet bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 

dispensasjonen.  
 
Som nevnt er det utarbeidet retningslinjer for en dispensasjonspraksis for eksisterende 
fritidsboligeiendommer innenfor LNF-formålet. Siden omsøkt tiltak ikke tilfredsstiller disse 
retningslinjene er rådmannens innstilling at kommunen forholder seg lojal til kommuneplanens 
arealdel og ikke innvilger dispensasjon.  
 
Å innvilge dispensasjon vil kunne skape en uheldig presedens og forskjellbehandling i fremtiden.  
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2) Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 

 
Ved vurdering av en dispensasjon skal samfunnsmessige hensyn vektes tyngre enn private hensyn.  
I dispensasjonssøknaden blir det beskrevet at årsaken til at det søkes om dispensasjon for 
høydebestemmelsene er at de ønsker en mer komfortabel hems. Et ønske om å få mer plass er ikke 
et samfunnsmessig hensyn, og kan derfor ikke tillegges vesentlig vekt i en dispensasjonsvurdering.  
 
Konsekvensene ved å innvilge dispensasjonen er ikke store. Rådmannen ønsker å være lojal mot de 
vedtatt bestemmelsene. Det gir også en større forutsigbarhet for framtidige søkere, men det er mulig 
å ha en annen politisk vurdering.  
 
Kommunen anser at fordelene ved å innvilge dispensasjonen ikke har en klar overvekt.  
 
Rådmannen anser at vilkår etter pbl § 19-2 om dispensasjon etter en samlet vurdering ikke er 
tilstede, og at dispensasjon fra LNF-området ikke kan innvilges.  
 
 
Rådmannens innstilling er derfor følgende: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel § 4 vedrørende tiltak i LNF-området i henhold til retningslinjene for 
dispensasjonspraksis for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-området, da det etter en samlet 
vurdering ikke foreligger en overvekt av hensyn som taler for å gi dispensasjon i saken. 
 
Vedtaket kan påklages.  En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra 
mottak av dette vedtaket. 
 
Alternativ løsning  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel vedrørende bestemmelsen om mønehøyde for eksisterende 
fritidsboligeiendommer innenfor LNF-formålet og tiltak innenfor LNF-formålet (landbruks-, natur- og 
friluftsområde), til eksisterende fritidsboligeiendom i LNF-område. Det foreligger en overvekt av 
hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 
 

1. Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeid straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikrings soner på fem meter, jf. kulturminneloven § 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. 

 
Vedtaket kan påklages.  En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra 
mottak av dette vedtaket. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen 
 

 
Dato: 28. februar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


