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298/1/119 - Klage over planutvalgets vedtak av 6.2.2019 - 
vedrørende uthus i LNF-område 

 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Planutvalgets vedtak av 6.2.2019, sak 4/19, opprettholdes. Det samme gjelder pålegg om 

flytting av uthus vedtatt den 22.2.2019. 
2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig behandling.  

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksfremlegg planutvalget 6.2.2019 
PLU-vedtak 6.2.2019, sak 4/19 
Pålegg om flytting av uthus og vedtak om overtredelsesgebyr 
Klage 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
 
Planutvalget behandlet i møte den 6.2.2019 dispensasjonssøknad vedrørende 
etterhåndsgodkjenning av oppført uthus med utedo i LNF-område og innenfor byggeforbudssonen 
til Malsjøen.  Planutvalget ga i sitt vedtak dispensasjon for oppføring av uthus med utedo, men 
med vilkår om at denne blant annet skulle reduseres i størrelse og plasseres der hvor eksisterende 
utedo var plassert. I etterkant av planutvalgets vedtak, har kommunens byggesaksavdeling fattet 
vedtak om pålegg om flytting av uthus samt ilagt overtredelsesgebyr til eier.  
 
Vedtakene er påklaget av tiltakshaver, Grete Tingelstad. I foreliggende sak behandles klage over 
vedtaket fra planutvalget og pålegg om flytting av uthus. Pålegg om flytting av uthuset gitt i eget 
vedtak den 22.2.2019 er en konsekvens av planutvalgets vedtak.  Vedtak om overtredelsesgebyr 
kommer i egen sak til behandling i planutvalget.  

 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
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Gran kommune ble i 2018 gjort kjent med at det var satt opp et uthus tett inntil strandsonen til 
Malsjøen. For å føre opp tiltak med plasseringen som er gjort, er det nødvendig med flere 
dispensasjoner fra plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel.  
 
Hvilke dispensasjonsforhold gjelder her? 
 

1. Dispensasjon fra byggeforbudssonen mot Malsjøen  
 

Tiltaket er plassert innenfor 50-meters byggeforbudssonen til Malsjøen. Tillatelse til tiltak innen 
byggeforbudssonen må behandles som dispensasjon i medhold av pbl §§ 1-8 og19-2 og § 5.1 i 
kommuneplanens arealdel.  
 

2. Dispensasjon fra LNF-formål, BYA og takform.  
 
Eiendommen ligger i område avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel (KPA), og det følger av § 4 
samt planens retningslinjer at tiltak på eksisterende bebygde fritidsboligeiendommer i LNF-
områdene må behandles som dispensasjonssaker i forhold til LNF-formålet.  
 
I foreliggende sak ble det vurdert at tiltaket bryter med følgende vilkår i KPA retningslinjer:  
 

 Tiltak skal ikke være lokalisert i byggeforbudssonen mot vann og vassdrag, jf. § 5, men hvis det 
unntaksvis gis dispensasjon skal tilbygg på bebyggelse ikke etableres nærmere vannlinjen enn 
eksisterende bebyggelse. Tilbygg bør fortrinnsvis etableres i bakkant av eksisterende bebyggelse i 
forhold til vannet, eventuelt som forlengelse av bygningen.  

 Bygning bør ha tradisjonelt saltak tekket med mørkt, matt materiale og takvinkel mellom 22 og 36 
grader  

 Innenfor byggeforbudssonen mot vann og vassdrag er maksimal BYA= 80 m2, største bygning 60 m2, 
maks 3 bygninger  

 På fritidseiendommer i byggeforbudssonen langs vassdrag (jf. § 5) bør samlet areal for terrasser og 
verandaer ikke overstige 20 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 bør ikke innvilges dispensasjon for tiltak som kan danne en uheldig presedens for behandlingen av 
fremtidige søknader om dispensasjon.  

 
Under er det lagt inn noen bilder som viser uthuset. 
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Plasseringen bryter med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel på flere områder, det 
refereres til dispensasjonsforholdene listet opp over. Saken var derfor oppe til behandling i 
kommunens planutvalg den 6.2.2019. 
 
Det som ble trukket frem som særdeles uheldig i rådmannens saksfremstilling i planutvalget, var 
uthusets plassering nær vannet:  
 
Særlig uheldig er byggets plassering som er svært nær vannet. Det nye bygget er delvis ment å 
erstatte tidligere utedo som finnes lengre inn på land ca. 35 meter sør-øst for nytt bygg. En 
oppgradering av eksisterende utedo ville vært mye mer fordelaktig enn å etablere en ny løsning bare 
fire meter fra vannet.  
Byggets utforming med pulttak strider også med plan da tak fortrinnsvis skal utformes som saltak.  

Videre er samlet BYA på 86,5m2 noe som er 6,5 m2 over tillat grense. 

Rådmannen innstilte i sitt saksfremlegg på at søknaden skulle avslås, men hadde en subsidiær 
innstilling ved at det kunne gis dispensasjon mot at uthuset blant annet ble redusert i størrelse samt 
trukket lenger unna vannet.  
 
Planutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Gran kommune gir dispensasjon for oppføring av uthus m/utedo og pulttak i LNF-område- og innenfor 
byggeforbudssonen til Malsjøen. 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
1. Nytt uthus plasseres der hvor eksisterende utedo står oppført. 
2. ingen deler av nytt bygg skal plasseres nærmere vannet enn eksisterende utedo 
3. nytt bygg skal dekke over det arealet hvor eksisterende utedo står 
4. plassen der uthuset er plassert i dag skal tilbakeføres til opprinnelig stand 
5. tillatt størrelse på uthuset er 9,5m2 BYA. 
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I etterkant av planutvalgets møte, sendte kommunens byggesaksavdeling ut vedtak om pålegg om 
flytting av uthuset. Vedtaket ble fattet den 22.2.2019.  
 
Kommunen mottok klage over planutvalgets vedtak og vedtak om flytting av uthuset (pålegget) den 
21.3.2019. Deler av klagen omhandler i tillegg vedtak om overtredelsesgebyr, og blir ikke behandlet 
her. Det som omhandler overtredelsesgebyret i klageskrivet vil heller ikke tas med under hvor det 
vises til klagers sitat: 
 

1. Vedtak gjort i Planutvalget 6.2.2019 vedr. dispensasjon for oppføring av uthus med utedo og pulttak  
Vi ber om ny vurdering av vår søknad om ettergodkjenning, da vi mener saksbehandlingen i liten grad 
har drøftet forhold som kan tale for å godkjenne vår søknad.  
 
Spesielt er ikke alternativet med riving av eksisterende båthus vurdert av kommunen. Vi ber om at 
dette vurderes siden det omsøkte uthuset vil være en erstatning for både eksisterende utedo og 
båthus, slik vi også beskrev i søknaden. Ved at eksisterende båthus og utedo fjernes oppnås:  

 Antall bygninger reduseres fra 3 til 2  

 Området som utspennes av bygninger og arealet mellom disse mer enn halveres 
sammenlignet med dagens situasjon og vedtaket i Planutvalget.  

 Bebygd areal utgjør 72 m2. Det er uendret fra dagens situasjon, og lavere enn maksimalt BYA 
på 80 m2. 

Vårt forslag innebærer således at privatisert område reduseres og allmenhetens muligheter til bruk av 
og ferdsel i området bedres. Omsøkt uthus hindrer ingen normal ferdsel langs vannet. I kommunens 
vurdering heter det "Tiltaket medfører også en økt privatisering av strandsonen. Det er fri ferdsel i 
området og tiltak som begrenser allmennhetens bruk/ferdsel bør ikke tillates." Vi ber kommunen 
vurdere dette på nytt. 
 
Vi tillater oss også å be om ny vurdering av følgende momenter (det refereres også til vår skjematiske 
gjennomgang av potensielle konsekvenser av vedtaket, som var utelatt i kommunens saksutredning, se 
vedlegg 1):  
 
Kantvegetasjon: All kantvegetasjon er beholdt urørt. Kommunen hevder at denne vil komme til å bli 
fjernet. Dette er spekulasjon, og er i motstrid til vårt ønske om å beholde denne for å ta av for vind og 
føyke. Å sikre framtidig kantvegetasjon må gjerne være et pålegg tilknyttet tiltaket.  
 
Toalettløsning: Vår toalettløsning er et lukket system. Kommunen viser til risiko for uønsket utslipp. Vi 
mener denne risikoen er helt minimal, og at den i kommunens fremstilling er tillagt for stor vekt. Det er 
miljømessige gevinster ved at utedo erstattes av snurredass. Vi er selvfølgelig svært interessert i å 
forebygge utslipp, da vi selv er avhengige av vann fra Malsjøen til vask og matlaging.  
 
Basert på ovennevnte søker vi om følgende:  
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Primært: Opprinnelig søknad godkjennes, med følgende presisering: Nytt uthus erstatter nåværende 
utedo og nåværende båthus. Dagens båthus ligger 1-2 meter fra vannet, og en slik løsning vil derfor 
tilfredsstille et krav om at ny bebyggelse ikke skal etableres nærmere vannet enn eksisterende 
bebyggelse.  

 
Sekundært: Opprinnelig søknad godkjennes, med følgende endring: Uthuset plasseres sør-øst for hytte 
slik at minste avstand til vannet er minst like stor som for tidligere utedo, se illustrasjon i vedlegg 2. En 
slik løsning vil ivareta bestemmelser knyttet til nærhet til vann, og vil redusere privatisert område 
sammenlignet med vedtak i Planutvalget. Dette er en dårligere løsning for oss enn vårt primære ønske, 
da uthuset vil skygge for morgensol, gi mindre le for nordavind, og være mer utsatt for snøskavler (i 
mars 2019 var snødybden her nærmere 2 meter). Det vil også være mer synlig fra veien enn alternativ 
en, men med samme synlighet som vedtaket i Planutvalget. Plassering nærmere hytta enn dagens 
utedo vil være en bedre løsning for oss med tanke på vinterbruk (kortere avstand til toalett og ved). For 
å imøtekomme maksimal BYA reduseres dagens båthus med 6,5 kvm, eventuelt fjernes. 
  
Nåværende utedo rives. Denne er mindre enn 2 kvm, plassert på flate steiner. Det vil være helt 
uproblematisk å fjerne ethvert spor fra denne. Området sør-øst for hytte ble planert ved bygging av 
hytte på 1960-tallet. Oppføring av uthus her vil derfor kreve lite inngrep i naturen sammenlignet med 
oppføring i området der utedoen står i dag. 
(…) 
 

3. Pålegg om retting  
Kommunen har gitt oss frist for retting innen 28.6.2019, og skriver at det med dette er tatt hensyn til at 
«skogsbilveier ofte er stengt på vinterstid/tidlig vår». Slik stenging varierer fra år til år, men det er ikke 
uvanlig at Risbakkvegen er stengt til slutten av mai. Det gir oss fire uker til retting, noe vi mener er 
urimelig. Siden vi er selvbyggere som i utgangspunktet jobber på hytta i fritiden, vil en slik frist medføre 
at vi må leie inn profesjonelle, noe som gir oss en ekstra økonomisk belastning. At kommunen brukte 
åtte måneder på egen saksbehandling burde også telle i denne sammenheng. Vi ber om at frist for 
eventuell retting settes til 31.10.2019.  
Under pålegg om retting skriver kommunen at det ikke tillates å sette i gang byggearbeider med nytt 
bygg før allerede oppført bygg er revet. Dersom vi ikke får medhold i vårt primære ønske, ber vi om 
tillatelse til at disse prosessene kan tas parallelt, om mulig ved flytting av uthuset. Vi kan ikke se at det 
vil ha noen negativ betydning for andre interessenter. Allmenhetens tilgang vil være den samme, og 
endelig resultat vil være det samme. 

 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel.  
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Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011 
 
Gjeldende vedtak 
PLU vedtak 9.2.2019, sak 4/19. 
 
Økonomi 
Ikke aktuelt her 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt her 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 

Vurdering/alternative løsninger 

 
Rådmannen har gått igjennom saken etter at klage kom inn, men kan ikke se at det er tilkommet nye 
opplysninger eller at saken innehar momenter som tilsier at vedtaket av 9.2.2019 bør tilrådes endret 
i forhold til hva som var rådmannens innstilling i saken ved forrige behandling av denne. Følgelig kan 
heller ikke Rådmannen se at det foreligger feil eller mangler ved vedtak av 22.2.2019 hvor det ble 
ilagt pålegg om flytting av uthuset.  
 
Generelt om dispensasjoner 
Plan- og bygningsloven har en egen bestemmelse som setter vilkårene for å få dispensasjon. Allerede 
ordlyden i bestemmelsen viser at det skal noe til for å få dispensasjon. Samtidig skal det ikke være 
umulig dersom det foreligger tungtveiende grunner til å fravike lovens eller planens utgangspunkt. 
 
Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon: 

 Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

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

De to vilkårene viser at det må foretas to konkrete vurderinger. Vurderingene vil kunne gli noe over i 
hverandre.  
 
Planutvalgets vedtak av 9.2.2019 
Det er ved planutvalgets vedtak den 9.2.2019 gitt dispensasjon for tiltak i LNF, byggeforbudssonen og 
takform. Det som det ikke er gitt dispensasjon fra, er dispensasjon for overskridelse av BYA.  
 
Klager fremholder at saken ikke var tilstrekkelig belyst ved behandlingen i planutvalget. Bakgrunn for 
klagers påstand er ifølge hun selv at alternativ med riving av eksisterende båthus ikke kommer godt 
frem som i behandlingen den 9.2.2019. 
 
Klager mener en riving av båthuset (hvitt bygg i kartet under) bør være en bedre løsning, slik at 
oppført uthus kan bli stående med dagens plassering. Det nye uthuset vil da fungere som en 
erstatning både for eksisterende utedo (som også da vil rives) og båthus.  
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På denne måten mener klager at antall bygninger kan reduseres fra 3 til 2, at området som omfatter 
bygninger og arealet mellom disse reduseres, og man vil få en totalt lavere BYA.  
Videre fremholder klager at område som i dag kan anses privatisert, blir redusert slik at 
allmennhetens muligheter til bruk av ferdsel i området bedres. Uthuset som er oppført skal etter 
klagers syn ikke være til hinder for normal ferdsel langs vannet.  

 

 
Over vises oppført uthus i lilla, den blå figuren viser plassering av eksisterende utedo og den plassering 
planutvalget mente det ulovlig oppførte uthuset kunne flyttes til, den hvite figuren er et båthus. Dette har ikke 
vært gjenstand for byggesaksbehandling, og er etter kommunens oppfatning heller ikke lovlig oppført.   
 

Kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon fra byggegrense mot Malsjøen: 
 

 Bestemmelse om byggegrense blir ikke vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon. 
 

Byggegrensen mot sjø og vassdrag er ment å ivareta plassering og verne om sjøområdet som i 
utgangspunktet ikke skal bebygges. Byggegrensen i kommuneplanen gjelder for alle byggverk, og det 
er ingen unntak for uthus, brygger eller andre konstruksjoner.  
 
Klager fremholder at uthuset ikke hindrer normal ferdsel langs vannet og at utedo som er plassert 
inne i uthuset har lukket avløpssystem som minsker risiko for avrenning og utslipp til Malsjøen. 
Klager åpner videre opp for at kantvegetasjon til Malsjøen, som i dag står urørt, kan sikres gjennom 
et vilkår i en tillatelse for etthåndsgodkjenningen.  
 
Klager legger til grunn at de prinsipalt ønsker at opprinnelig søknad godkjennes, med vilkår om at 
nytt uthus erstatter nåværende utedo og båthus. 
Subsidiært anføres at opprinnelig søknad må godkjennes med endring om at uthuset plasseres 
sør/øst for fritidsboligen slik at minste avstand til vannet er minst like stor som for tidligere utedo, 
men nærmere fritidsboligen enn dagens utedo. Med dette alternativet kan også båthuset fjernes for 
å redusere maksimal BYA for eiendommen.  
 
Se illustrasjon under for forslag som nå fremmes fra klager, herunder forslag vist med piler på kartet.  
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I foreliggende sak har planutvalget ved vedtak den 9.2.2019 vurdert at eier av fritidseiendommen 
skal få anledning til å føre opp et uthus i byggeforbudssonen mot Malsjøen, men at det må trekkes 
lenger vekk fra strandlinjen enn hva dagens plassering er. Det var også et poeng at nytt uthus skulle 
erstatte eksisterende utedo og dennes plassering, samt reduseres i størrelse.  
 
Rådmannen ønsker å presisere at påstandene fra klager som er fremmet i klageskrivet, med unntak 
om å flytte uthuset nærmere fritidsboligen, er momenter som var til betraktning også i forbindelse 
med den forrige behandlingen av saken. 
 
Planutvalget satte som vilkår at uthuset skulle erstatte gammel utedo, som ligger ca 35 m sør-øst for 
hvor det nye uthuset er oppført. Slikt sett vil også uthuset bli noe mer tilbaketrukket fra fritidsboligen 
og vannet, og området vil fremstå mindre privatiserende i strandkanten når det ikke står oppført 
bygninger tett på denne. Rådmannen mener fortsatt at planutvalgets vedtak om plassering bør 
opprettholdes.  
 
Det anses derved at en dispensasjon for en slik plassering som eksisterende utedo (blå figur) ikke vil 
vesentlig tilsidesette de hensyn som bestemmelsen om byggegrense mot Malsjøen er ment å skulle 
ivareta.  
 

 Det er flere fordeler ved å innvilge dispensasjon enn ulemper. 
 

Fordelen for tiltakshaver å få dispensasjon fra byggeforbudssonen, er at det gis anledning til å 
erstatte eksisterende utedo. Planutvalget la vekt på at et nytt uthus burde være i nærhet til 
eksisterende fritidsbolig, men at inngripen i naturen burde være minst mulig. Slikt sett ble det ansett 
at det burde gis tillatelse til et nytt uthus, men noe mindre enn hva som er bygget, på samme plass 
hvor det står en gammel utedo. Det var videre positivt at det ved slik løsning, kunne se ut til at 
strandsonen ville fremstå som mindre privatiserende enn dagens plassering av det nye uthuset.  
At klager nå ønsker å plassere uthus (klagers subsidiære anførsel) nærmere fritidsbolig, men trukket 
like langt unna Malsjøen som eksisterende utedo, mener Rådmannen ikke er et alternativ med tanke 
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på den inngripen i naturen det er å rive opp et tiltak på ett sted og føre opp et nytt tiltak et annet 
sted.  
 
Rådmannen mener derfor at det foreligger en klar overvekt av fordeler ved å opprettholde 
planutvalgets opprinnelige vedtak ved å gi dispensasjon i dette tilfellet.  
 
Kommunens begrunnelse for å ikke gi dispensasjon fra tillatt utnyttelse på eiendommen – BYA 
Ved å tillate overskridelse av tillatt utnyttelse på eiendommen anser Rådmannen at hensynet bak 
bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.  
Hensynet bak bestemmelse om tillatt BYA i kommuneplanens arealdel er for å sikre at LNF områder 
ikke blir tungt bebygd. Et annet hensyn er ønsket om noenlunde lik størrelse på det som blir bygd.  
 
Klager fremholder at kommunen ikke har vurdert saken tilstrekkelig, når de viser til at de selv har 
foreslått at de kan fjerne eksisterende båthus samt eksisterende utedo slik at antall bygg og derav 
også samlet BYA kan reduseres på eiendommen.  
 
Planutvalget ga i sitt vedtak den 9.2.2019 tillatelse til at det kunne settes opp et nytt uthus der hvor 
gammel utedo står plassert i dag. Det var en forutsetning for vedtaket at nytt uthus ble redusert i 
størrelse i forhold til det de har ført opp i dag. Tillatt størrelse for nytt uthus kunne derfor ikke 
overskride 9,5m2 BYA. Planutvalget har med dette vurdert at et større uthus, og dermed 
overskridelse av tillatt BYA vil sette hensynet bak bestemmelsen til side, og at det derfor ikke skulle 
gis dispensasjon for dette.  
Rådmannen støtter denne vurderingen i klagesaken. Det er slikt sett ikke nødvendig å vurdere 
hvorvidt det er flere fordeler enn ulemper med omsøkt tiltak på grunnlag av BYA-bestemmelse.   
 
Pålegg av 22.2.2019 
Kommunens byggesaksavdeling sendte eier av fritidsboligen (og klager) varsel om pålegg om fjerning 
av ulovlig oppført uthus/utedo den 14.6.2018. Varselet var hjemlet i pbl § 32-2. I samme varsel ble 
det også varslet om tvangsmulkt samt overtredelsesgebyr.  
 
I etterkant av planutvalgets vedtak av 9.2.2019 ble det sendt ut pålegg om fjerning av uthus/utedo 
den 22.2.2019. Pålegget må anses å være ilagt som en følge av planutvalgets vedtak om å gi 
dispensasjon for oppføring av uthus, men med en annen plassering enn der hvor det var ført opp.  
 
Pålegget er ilagt av kommunen med hjemmel i pbl § 32-3, med frist til 28.6.2019 om å rette opp i 
forholdet.  
 
Klager anfører at fristen i pålegget er vanskelig å overholde på bakgrunn av vinterstengte veier til 
fritidsboligen. Rådmannen anser ikke at det er problematisk å gi utsettelse på fristen i vedtaket til 
den frist som klager selv foreslår.  
 
Rådmannen kan ikke se at vedtak om pålegg innehar feil eller mangler som gjør at dette må endres 
foruten fristen som er satt i vedtaket. Pålegget kommer som en følge av planutvalgets vedtak av 
9.2.2019, det er varslet i medhold av plan- og bygningsloven, og det er gitt eier en rimelig frist for å 
rette opp i forholdene. 
 
Frist for oppfyllelse av pålegget vil imidlertid nå, som en konsekvens av foreliggende klagesak, bli 
utsatt til det foreligger en endelig avgjørelse i saken.   
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover ordinær nabovarsling. 
 
 
Dato: 3. april 2019 
Godkjent av rådmannen 


