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56/8 - Vedtak om avslag - Dispensasjonsbehandling - Veranda fritidsbolig 
 

Gnr. Bnr.:    Gnr. 56 Bnr. 34  

Byggested: Hornslinna 637, 2760 Brandbu 

Tiltakstype: Veranda til fritidsbolig 

Tiltakshaver: Wencke Brenden, Erling Michelsensvei 8C, 1061 Oslo 

Hjemmelshaver: Wencke Brenden 

 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapitel 19 avslår Gran kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende maksimal BYA og tiltak innenfor LNF-
formålet (landbruks-, natur- og friluftsområde), til eksisterende fritidsboligeiendom i LNF-område. 
Det foreligger ikke en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis.  
 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden om etthåndsgodkjenning er mottatt 28.01.19. Dispensasjonssøknaden gjelder oppføring 
av veranda til fritidsbolig. Søknaden er avhengig av to dispensasjonsforhold. 
Tiltakshaver ønsker å oppføre et tilbygg i form av veranda på sin fritidsbolig. En veranda som 
berører 3 fasader og har en størrelse på 80𝑚2. 
 
Planstatus 
Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område 
(landbruks-, natur- og friluftsområde). Tiltaket er i samsvar med avsatt formål. Tillatt grad av 
utnytting for eiendommen er maksimal BYA=120𝑚2, og største bygning på 100𝑚2. Tiltaket vil gi en 
økt BYA, det er ikke oppgitt hvor mye av verandaen som vil regnes som bebygd areal i søknaden. 
 
Dispensasjonsbehandling  
Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område 
(landbruks-, natur- og friluftsområde), og er ikke i samsvar med avsatt formål. Det fremgår av plan- 
og bygningsloven § 1-6 at" Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de 
ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse". Et avvik fra kommuneplanens arealdel 
må behandles som dispensasjonssak iht. reglene i plan- og bygningsloven kapitel 19. 
Tiltak på eksisterende bebygde fritidsboligeiendommer i LNF-områdene må behandles som 
dispensasjonssaker i forhold til LNF-formålet. Det er vedtatt følgende retningslinjer for behandling 
av slike dispensasjonssaker: 
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 Det tillates kun én fritidsbolig pr. eiendom og deling tillates ikke. 

 Fritidsboliger bør ha en klar lengderetning som følger høydekotene og ha hovedmøne-retning som 
følger byggets lengderetning. Bygning bør ha tradisjonelt saltak tekket med mørkt, matt 
materiale og takvinkel mellom 22 og 36 grader. Maksimal mønehøyde bør ikke overstige 5,5 
meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå (jfr. TEK), og opprinnelig terreng bør ikke 
endres mer enn 1,5 meter. 

 Maksimal BYA=120 m
2
, største bygning 100 m

2
, maks 3 bygninger, men dette gjelder ikke 

innenfor Hensynssone Fjorda. 

 Det presiseres at det er byggeforbud i 100-meters beltet på Fjorda, og det fastsettes derfor  
ikke noen maks.grense for hyttestørrelse innenfor Hensynssone Fjorda. 

 På fritidseiendommer i byggeforbudssonen langs vassdrag (jfr. § 5) bør samlet areal for 
terrasser og verandaer ikke overstige 20 m

2
, og på eiendommer utenfor byggeforbudssonen 

bør samlet areal for terrasser og verandaer ikke overstige 30 m
2
. Terrasser og verandaer skal tilpasses 

det naturlige terrenget og ligge så lavt som mulig. Det tillates ikke etablering av frittliggende terrasser 
og verandaer. 

 Det kan tillates å gjerde inn en naturlig del av tunet rundt en fritidsbolig, inntil 200 m
2
, hvor  

bygningene danner en del av inngjerdingen. Gjerde bør være av tre og grind/port bør slå utover og 
kunne åpnes innenfra av dyr. 
 

Omsøkt tiltak er ikke innenfor retningslinjer for dispensasjonspraksis for eksisterende 
fritidsboligeiendommer i LNF-området, det vil si at det ikke foreligger en overvekt av hensyn som 
tilsier at dispensasjon gis. 
 
Tiltakshaver skriver følgende i sin dispensasjonssøknad: 
  
 Kort beskrivelse av tiltaket  
 Veranda, som ligger lavt og er tilpasset det naturlige terrenget. God visuell kvalitet også i forhold til omgivelsene.  
  
 Begrunnelse for søknaden 

Der verandaen bygges er det ulendt terreng og således vanskelig å bevege seg. Verandaen vil øke 
bruksopplevelsen av utearealet og heve livsløpsstandarden på fritidshuset. Uteoppholdsarealet vil også få bedre 
funksjonalitet idet verandaen vil muliggjøre tilgang for personer med bevegelseshemning.  
 
Konsekvenser for de hensyn planen/bestemmelsene/forskriften er satt til å ivareta jf. §19-2. 
En økning av bebygd areal. 

 
 
Om vurderingen: 
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Kommunen må i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret og 
reell vurdering av alle relevante forhold. I vurderingen er det viktig å vektlegge hva det aktuelle 
området er utlagt til i planen og den begrunnelsen som er gitt for dette. Plan- og bygningsloven § 
19-2 angir hvilke hensyn som skal tillegges vekt i dispensasjonssaker.  
 
Fylkesmannen skriver følgende i brev vedrørende «Nye regler for dispensasjon fra 1. juli 2009» til 
kommunene, av 20.08.09: 
 
 • Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for 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. 
 • Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 • Det kan dispenseres fra plankrav under forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning. 
 • Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 • Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 

• Kommunen bør ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 
 om dispensasjonssøknaden. 
• Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelig er spesielt nevnt som hensyn som skal vektlegges. 
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Når kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er til stede, følger det av pbl § 19-1 at regionale 
og statlige myndigheter skal ha en mulighet til å uttale seg før det blir gitt dispensasjon. Gran 
kommune har vurdert dispensasjonssøknaden til ikke å berøre regionale og statlige myndigheter og 
saken er ikke sendt på høring. 
 

MERK: Dersom vedtaket blir påklagd må saken på høring før den kan berammes til politisk behandling. 
Høringsrunden innebærer også et økt gebyr, avregnet mot allerede gitt gebyr.  

 
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 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 særlig grunner, 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. 
 
Vurdering 
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.  
 
Gebyr  
Det vises til kommunenes gebyrregulativ for behandling av dispensasjonssaker. Faktura kr. 4 500,- 
vil bli ettersendt.  
 
Andre opplysninger 
Etter ønske fra tiltakshaver, så har ikke byggesøknaden blitt behandlet ved et avslag på 
dispensasjonen.  
 
Klage 
Vedtaket kan påklages.  En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker 
fra mottak av dette vedtaket. 
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Med hilsen 
Plan, bygg og oppmåling 
 
 
Anne Borgedahl Jonas Eng 
Enhetsleder plan, byggesak, oppmåling Saksbehandler byggesak 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 
 
            
 
 


