
Vedlegg 1, fra opprinnelig søknad om ettergodkjenning: 

Konsekvenser for de hensyn planen/bestemmelsen/forskriften er satt til å ivareta, jfr §19-2. 

 

1. Hovedformålet med byggeforbudssonene langs vassdrag (ref kommunedelplan s. 19) er å 

hindre forurensning til vassdragene, sikre allmenhetens tilgang til vassdragene og sikre 

kantvegetasjonen. Omsøkt tiltak er ikke av slik art at noen av disse hensynene blir vesentlig 

tilsidesatt: 

Hindre forurensning til vassdragene Utedo er erstattet med biologisk toalett i lukket 
system, der alt avfall komposteres (VERA 
Snurredass med faste kamre). Dette eliminerer 
fare for forurensning. Tiltaket utgjør dermed 
ingen ulempe, men i stedet en forbedring med 
tanke på forurensning. 

Sikre allmennhetens tilgang til vassdragene Tiltaket utføres ved allerede etablert hytte, men 
nærmere hytta slik at området som 
‘privatiseres’ er mindre enn tidligere. Det er 
ingen sti, vei eller løype nær hytta som påvirkes 
av tiltaket. Sti til hytte på holmen utenfor hytta 
berøres ikke. Eiendommen er fritt tilgjengelig 
for allmenhetens bruk, det er ingenting som 
hindrer ferdsel langs vannet. Tiltaket utgjør 
derfor ingen ulempe for allmenhetens tilgang til 
vassdraget. 

Sikre kantvegetasjonen All kantvegetasjon beholdes urørt. 
Kantvegetasjon er dermed sikret. 

 

 

2. Erstatning av potensielt forurensende utedo med lukket biotoalett, samling av hyttetun på 

mindre areal enn tidligere, opprettholdelse og vedlikehold av kantvegetasjon, samt det 

forhold at tiltaket knapt er synlig verken fra vei eller vann (jfr tidligere oversendt 

bildedokumentasjon) viser at fordelene ved å gi dispensasjon må anses å være klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Øvrige hensyn: 

 

3. Tiltaket har ingen innvirkning på adkomstforhold, trafikksikkerhet eller vann- og 

avløpsmessige forhold utover den forbedring overgang fra utedo til lukket kompostering 

utgjør. 

4. Tiltaket har ingen øvrige negative eller positive innvirkninger på helse, miljø eller sikkerhet. 

For brukere av hytta har et nytt uthus nærmere hytta med snurredass åpenbar positiv 

betydning ved bedre tilgjengelighet og bedre tilpasning til aldersmessige og andre 

funksjonsmessige utfordringer. 

5. Tiltaket berører ikke registrerte kulturminner, kulturlandskap, jord- og skogbruk, friluftsliv, 

naturverdier eller dyrket/dyrkbar mark. 

6. Gran Almenning (grunneier) har i styrevedtak 19. juni 2018 opprettholdt styrevedtak av 25. 

september 2007 der «Søknaden innvilges under forutsetning av Gran kommunes 



godkjenning. Det forutsettes framlagt tegninger før endelig byggesaksbehandling». Det er 

ingen anførsler fra Allmenningen utover regelverk gitt av kommunen. 

Konklusjon: Søker konkluderer med at vilkårene for å dispensasjon fra pbl §1-8, samt 

kommuneplanens arealdel fra 26. mai 2011 er tilstede og at dispensasjon bør gis. 

 

 


