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Arkivsak-dok. 18/04093-9 
Saksbehandler Jonas Eng 
 

 

 
 
 

   
 
 

56/8 - Klage over avslag på dispensasjon for oppføring av veranda 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtak av 15.02.19 opprettholdes.  
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
18/04093-3 - Søknad om dispensasjon       Ja 
18/04093-4 - Vedtak om Avslag        Ja 
18/04093-7 - Klage på vedtak om avslag       Ja 
11/00394-4 – Melding om delegert vedtak – Dispensasjonbehandling    Ja  
     
 

Oppsummering 
Gran kommune mottok søknad om etterhåndsgodkjenning av oppført veranda med dispensasjoner 
i Hornslinna 637, Gbnr. 56/8, den 18.12.18. Kommunen avslo søknaden den 15.02.19, hovedsakelig 
med begrunnelse med at tiltaket vil føre til at bestemmelsene for dispensasjonspraksis for 
fritidsboligeiendommer i LNF-området blir ytterligere tilsidesatt ved økt bebygd areal på 
eiendommen. 
 
Vedtaket ble påklaget 26.02.19. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Tiltakshaver, Wencke Brenden, søkte den 18.12.2018 om dispensasjon vedrørende tiltak innenfor 
LNF-området og overskridelse av bebygd areal på eiendommen 56/8. Omsøkt tiltak er en veranda på 
80 m2.  
Utsnitt av situasjonsplankartet i søknaden er vist under, omsøkt veranda markert med grønt: 
 

  
 
 
 
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
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Det ble gitt tillatelse for tilbygget (det gule arealet som verandaen omkranser) 23.04.12. Det ble 
innvilget dispensasjon til å overstige bestemmelsene for bebygd areal i dispensasjonspraksisen for 
fritidsboligeiendommer i LNF-området etter et delegert vedtak av 25.02.11. Tilbygget ga 
eiendommen et bebygd areal på 131m2. Verandaen som er omsøkt vil gi et bebygd areal tillegg på 
oppimot 80 m2. Det er ikke oppgitt i søknaden hvor stor del av verandaen som blir tellende bebygd 
areal, men på grunn av det skrående terrenget er det nesten hele verandaen. Samlet bebygd areal på 
eiendommen blir da opp mot 211 m2. Dette er vesentlig over det som det ble gitt dispensasjon til 
tidligere, og langt over gjeldende bestemmelse om grad av utnytting på eiendommen. En ny 
dispensasjon vil uthule bestemmelsen og gjøre det krevende med likebehandling.  
 
Gran kommune fattet den 15.02.19 vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for veranda. 
Kommunens vurdering siteres under: 

 
Det ble gitt en tillatelse til tilbygg på den aktuelle fritidsboligen 24.04.12, i den forbindelse ble det 
innvilget en dispensasjon for tiltak i LNF-området og en dispensasjon for overskridelse av bebygd areal 
på eiendommen.   
  
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.  Det er laget en dispensasjonspraksis i kommuneplanens arealdel for 
eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-områdene, innenfor nevnte rammer. Omsøkt tiltak vil 
overskride bestemmelsen om bebygd areal vesentlig. Bestemmelsen om bebygd areal skal bidra til å 
sikre gode utomhusarealer og være med på å sikre likebehandling.  
  
Da det allerede er blitt gitt en dispensasjon for et tilbygg på fritidsboligen som overskred 
bestemmelsen om bebygd areal i forhold til dispensasjonspraksisen i kommuneplanens arealdel. 
Kommunen vurderer at det ikke er en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon skal gis.   

 
Kommunen mottok klage på vedtaket den 26.02.19. Deler av klagen siteres under: 
 

Vår søknad er søknad om etterhåndsgodkjenning og gjelder oppføring av veranda til fritidsbolig som er 
avhengig av to dispensasjonsforhold; LNF og kommuneplanens arealdel vedrørende maksimal BYA.  
 
Vi ønsker å klage på avslaget og vil gjerne utdype begrunnelsen for klagen og søknaden:   
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Etter at tilbygget var ferdig fikk vi på eget initiativ bygd veranda. Vi syntes dette var en god ide da, 
siden snekkerne allerede var på plassen. Vi ble i ettertid gjort oppmerksom på at denne er 
søknadspliktig i sin nåværende utførelse. Det var vi ikke klar over.   
 
Først og fremst medgir vi og tar selvkritikk på at vi ikke tok nok ansvar for å sette oss inn i kommunens 
forskrifter og regulativer for byggesøknader og slett ikke for dispensasjonssøknader. Når sant skal sies, 
visste vi knapt hva dette dreide seg om – hva som var forskjellen mellom byggesøknad og 
dispensasjonssøknad. Vi hadde andre til å søke om dispensasjon og bygging av tilbygget for oss.    
 
Jeg finner det også relevant å informere om tilknytning til området og bakgrunnen vår. Jeg er født på 
Hadeland og både mors og fars familie var hadelendinger. Fritidshuset vårt er tidligere 
barndomshjemmet til min mor. Jeg har tilbrakt flesteparten av barndommens og tidlig ungdomstids 
vinter- og sommerferier hos min mormor og onkel, som da bodde i huset. Etter at min onkel bygde ny 
enebolig et kort stykke herfra og han og mormor flyttet dit, ble dette huset brukt av mine onkler og  
tanter i helger og ferier.   
 
I 1995 fikk vi leid huset av min onkel og vi har vært her i helger og ferier siden da. I 2003 solgte min 
onkel huset og eiendommen til meg. I løpet av denne tida har vi vedlikeholdt bygningene på tomta, 
blant annet forsterket taket med nye takstoler og lagt ny sutak og takstein, samt nye takrenner på 
hovedhuset.  
 
Vi reiser hit omtrent hver helg og alle ferier, og vi kommer til å tilbringe enda mer tid her fremover i og 
med at vi nærmer oss pensjonsalder. Vi stortrives her, bruker nærområdet til turer både sommer som 
vinter, kjenner naboene og har familie i nærheten.   
 
Vår begrunnelse for søknaden – om at utearealet blir mer tilgjengelig og vil øke livsløpsstandarden – 
vil ikke gjelde kun for oss fremover, men også for andre som måtte overta huset i fremtiden. Ett poeng 
i denne sammenhengen er også at tilgjengeligheten for personer med nedsatte fysiske funksjonsevner 
blir mulig.   
 
Vi har ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra naboer om at verandaen er til ulempe for dem. 
Befaringsnotatet fra Randsfjordsmuseet indikerer heller ingen ulempe når det gjelder 
opplevelsesverdien av eiendommen. Vi opplyser også om at det som er under verandaen er berg og 
steinrøys, og er ikke egnet og har aldri vært brukt som dyrket mark. 

 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Vedtaket av 15.02.19 har ingen konsekvenser slik rådmannen ser det.  
 
Eksisterende planer 
Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område 
(landbruks-, natur- og friluftsområde). Tiltaket er ikke i samsvar med avsatt formål. Tillatt grad av 
utnytting for eiendommen i dispensasjonspraksisen for fritidsboligeiendommer er maksimal 
BYA=120m2. Tiltaket vil gi en økt BYA, det er ikke oppgitt hvor mye av verandaen som vil regnes som 
bebygd areal i søknaden. 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunen fattet vedtak om avslag på søknaden om dispensasjon den 15.02.19. 
 
Økonomi 
Ikke relevant. 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
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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 gjeldene 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 en 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 imot. dersom de 
interesser planen skal ivareta ikke blir skadelidende, så taler det i retning av at det foreligger 
overvekt av hensyn.  
 
Dispensasjon 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. 
 
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 i kommuneplanens arealdel, 
som omsøkt tiltak bryter med: 
 

- 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. 

 
1. Om adgangen til å innvilge dispensasjoner 

 
Pbl. § 19-2 andre ledd – dispensasjonsbestemmelsen sier at:  
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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 bebygd areal 
 

1) Vurdere hvorvidt hensynet bak bestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
dispensasjonen. 

 
Det ble 25.02.11 gitt dispensasjon for overskridelse av bestemmelsene om bebygd areal på tomten, 
og omsøkt veranda vil bidra til ytterligere økt bebygd areal. I kommuneplanens arealdel er det 
utarbeidet en dispensasjonspraksis for eksisterende fritidsboligeiendommer innenfor LNF-formålet. 
Siden omsøkt tiltak ikke tilfredsstiller disse retningslinjene er rådmannens innstilling at kommunen 
forholder seg lojal til kommuneplanen og ikke innvilger dispensasjon.   
 
Å innvilge dispensasjon vil kunne skape en uheldig presedens og forskjellsbehandling.  
 
Siden vi er kommet til at hensynet bak bestemmelse i kommuneplanens arealdel blir vesentlig 
tilsidesatt dersom man skulle innvilge dispensasjon, er det som hovedregel ikke nødvendig å vurdere 
fordeler og ulemper ved tiltaket. Rådmannen har imidlertid knyttet noen betraktninger til dette.  
 
 

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 
klagen blir det beskrevet at årsaken til at det søkes om dispensasjon er for å skape et mer tilgjengelig 
uteareal. Et ønske om en større uteplass er ikke et samfunnsmessig hensyn, og kan derfor ikke 
tillegges vesentlig vekt i en dispensasjonsvurdering.  
 
Kommunen anser at fordelene ved å innvilge dispensasjonen ikke har en klar overvekt. 
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Rådmannen anser 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.  
 
 
Tiltakshaver skisserer to alternative løsninger: 
 
Alternativ løsning 1: 
 
Tiltakshaver skisserer to mulige endringer: 
 
Veranda (7,50 x 3,65 = 27,3 m2) på fasaden mot øst 
med en trappenedgang (4 – 5 trappetrinn) til 
platting/terrasse som legges nede på bakken (høyde 
fra bakken fra 20 til maks. 40 cm). Plattingen legges 
ca. 50 – 60 cm fra grunnmur og følger husets sør- og 
vestside. Som allerede nevnt i 
dispensasjonssøknaden er terrenget nedenfor 
søndre og vestre fasade bratt og ulendt og består av 
berg og steiner. En enkel platting rundt huset gir oss 
lett og rask tilgang til dette området uten å måtte gå 
omvendt vei rundt hele huset. Lett tilgang er 
fordelaktig for barn, unge, eldre og personer med 
nedsatt fysisk funksjonsevne. Se vedlagte tegning 
der vi har markert i gult vårt forslag. 
 
 
 
 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel vedrørende bestemmelsen om bebygd areal 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.  
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Vedtaket kan påklages.  En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra 
mottak av dette vedtaket. 
 
 
Alternativ løsning 2: 
 
Veranda på fasade mot øst – 6,50 x 3,65 = 23,7 m2 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel vedrørende bestemmelsen om bebygd areal 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. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover nabovarsling.  
 

 
Dato: 3. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


