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Att.: Anne Borgedahl, enhetsleder og Jonas Eng, saksbehandler 

Klage på vedtak om avslag – dispensasjonsbehandling – veranda fritidsbolig – 56/8. Deres 

ref. 18/04093-4. 

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:  

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. 

Dersom avslaget på opprinnelig omsøkt veranda opprettholdes, ønsker vi at følgende alternative 

løsninger blir vurdert: 

1) 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.  

 

2) Veranda på fasade mot øst – 6,50 x 3,65 = 23,7 m2.  

Alle endringer på verandaen, uansett hvilke alternativer som går gjennom eller ikke går gjennom, vil 

bli utført av byggmester.  (Gjermund Skjølås i Hov) 

Ta gjerne kontakt på min mobil (Wenche 930 36 221) om noe er uklart.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Wenche Brenden og Dag Borgen 

 

 

 

Vedlegg:  Tegning av forslag alternativ 1 


