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Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Oppføring av bod/skjul - Gnr/bnr
53/21 - Gran kommune

Vi viser til brev av 25.2.2019.

Bakgrunn
Saken gjelder søknad om dispensasjon vedrørende oppføring av bod/skjul på eiendommen 53/21,
Røykenviklinna 638 i Gran. Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel
avsatt til LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde). Tiltaket er også plassert innenfor
byggeforbudsonen til Mæna. Samtidig ligger eiendommen innenfor hensynssone for «Nasjonalt
verdifullt kulturlandskapsområde Granavollen –Tingelstad –Røykenvik.

Søknaden gjelder ettergodkjenning av en ulovlig oppført bod med platting. Boden er på ca. 15 m², og
tilhørende platting på ca. 24 m².

Merknad fra Kulturarv
Det berørte området ligger innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområde Granavollen –
Tingelstad –Røykenvik. Små tjern og vann er en viktig del av dette landskapet og det er viktig å ikke
bygge ned slike områder. Dette tiltaket ligger lavt i landskapet, knyttet til en gammel boligtomt, slik at
det har liten fjernvirkning.

Tiltaket berører ingen kjente kulturminner. Områder langs vann og vassdrag har imidlertid ofte høyt
potensial for fornminner. Noen av disse kan være vanskelig å erkjenne, fordi sporene ligger skjult i
bakken. I dette tilfellet er det noe potensial både for boplasser fra steinalder og offerfunn fra
forhistorisk tid. Ettersom tiltaket er relativt begrenset i areal og allerede er gjennomført, har vi
dessverre ikke kapasitet til å gjennomføre registrering av fornminner i denne saken. Selv om vi i dette
tilfellet ikke kjenner til noen konflikt med fornminner, er det viktig at vi får tilsendt tilsvarende saker til
høring som kan være i konflikt med fornminner eller ligger i områder med potensial for slike, slik at vi
kan vurdere forholdet til kulturminner.
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Merknad fra Regionalenheten 

Formålet med byggeforbudssonene til vassdrag er å sikre allmennhetens tilgang til strandsona og 

vassdraget, samt ivareta verdier knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og biologisk 

mangfold i vassdragsnære områder. Derfor bør kommunen på generelt grunnlag være restriktive 

med tiltak i strandsona, spesielt av typen som fører til privatisering og som kan hindre eller 

vanskeliggjøre allmenn ferdsel.  
 

Vi mener det er spesielt tre sider ved denne saken som kommunen bør legge vekt på i 

saksbehandlingen. Den ene er selve tiltaket og den presedensvirkningen et vedtak vil få for lignende 

eiendommer, den andre er hva en dispensasjon i denne saken vil ha å si for friluftsområdene i 

strandsonen i kommunen, og den tredje er at tiltaket er gjort uten de nødvendige tillatelser. Isolert 

sett er tiltaket det nå søkes om dispensasjon for lite og vil nok ha begrensede negative konsekvenser, 

men vi støtter likevel kommunens vurdering om at tiltaket er med på å hindre allmennhetens bruk av 

strandsonen utover slik situasjonen er i dag. Viktigere er imidlertid vurderingen knyttet opp til 

presedens, da det finnes flere lignende eiendommer i området og i kommunen for øvrig. Med den 

forutsetning at man skal unngå forskjellsbehandling, vil en dispensasjon i dette tilfellet i praksis bety 

at kommunen åpner opp for lignende tiltak også på andre eiendommer. Kommunen ønsker å ha en 

streng dispensasjonspraksis for tiltak innenfor byggeforbudsonen til vann og vassdrag, og innenfor 

det verdifulle kulturlandskapsområdet. Dette er bra, da utstrakt bruk av dispensasjoner kan føre til at 

det blir vanskeligere å styre utbygging og ønsket utvikling i strandsona, og etter hvert også medføre 

en endret praksis knyttet til denne typen tiltak, bort fra det som er intensjonen med bestemmelsen.  

 

Konklusjon 

Oppland fylkeskommune kan ikke se at det omsøkte tiltaket vil komme i konflikt med regionale 

interesser vi har ansvaret for å ivareta. Vi mener likevel at en dispensasjon i dette tilfellet vil medføre 

fare for presedens i lignende saker, noe som vil gjøre det vanskelig å styre utbygging og utvikling i 

strandsona i ønsket retning. Vi vil derfor anbefale at Gran kommune ikke gir dispensasjon til omsøkt 

tiltak.  

 

Vi vil be om at følgende vilkår innarbeides i kommunes vedtak; 

 

 Dersom det vel tiltak i området blir på 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. 

 

 

Med hilsen 

 

Kristin Loe Kjelstad      Mari Olsen 

fylkeskonservator      Rådgiver vann- og fiskeforvaltning 

 Kulturarvenheten      Regionalenheten 
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