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273/67 - Dispensasjonsbehandling - Maks mønehøyde og LNF-formålet 
 

 
Planutvalget har behandlet saken i møte 20.03.2019 sak 11/19 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Terje Aschim (GBL)  
Atle Liaklev (GBL)  
Helge Haukeli (Ap)  
Kari-Anne Jønnes (H)  
Pål Tingelstad (Sp)  
Helge Tryggeseth (MDG)  
Anne Borgedahl 
 
Atle Liaklev (GBL) fremmet følgende forslag:  
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. 

 
Votering 
Forslaget fra Atle Liaklev (GBL) ble satt opp mot innstillingen. Forslaget fra Atle Liaklev ble vedtatt med 
fem mot fire stemmer. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
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 
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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. 

 
 


