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56/8 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DISPENSASJONSBEHANDLING

Gnr. Bnr.: 56/8
Byggested: Hornslinna 56/8, Brandbu
Tiltakstype: Dispensasjonsbehandling, maks bebygd areal på fritidsboligeiendom
Tiltakshaver: Wenche Brenden
Ansvarlig søker: Byggmester Jon Frydenlund AS

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 19 innvilger Gran kommune søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende maksbebygd areal på eiendommen 56/8.
Det foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis. Dispensasjon innvilges på
følgende vilkår:

- Reviderte tegninger i henhold til kommentar til uttalelse fra Randsfjordmuseene må
innsendes før byggetillatelse kan gis.

- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller
deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8.

Tillatelsen faller bort dersom arbeidene ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller
om arbeidene innstilles i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl § 96.

Vedtaket er fattet etter delegering gitt av Gran kommunestyre. Vedtaket kan påklages til
overordnet forvaltningsorgan i.h.t. pbl § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. En eventuell klage må
framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra mottak av dette vedtaket.

Med hilsen
Samfunnsutvikling, plan og bygg

Ann-Kristin Mjør
Byggesaksbehandler

Kopi til: Wenche Brenden



Saksnr:11/00394-4 2
_________________________________________________________________________________________

SAKSOPPLYSNINGER
Saksdokumenter:
10/ 309- 1 Søknad om dispensasjon med søknad om rammetillatelse
10/ 309- 2 Foreløpig svar
10/ 309- 3 Purring på søknadsbehandling
10/ 309- 4 Tilleggsinformasjon i dispensasjonsbehandlingen
10/ 309- 5 Utgår
10/ 309- 6 Uttalelse fra Randsfjordmuseene
10/ 309- 7 Kommentar til uttalelse fra Randsfjordmuseene
Sak fortsetter i nytt saksbehandlingssystem med saksnr.11/00394
11/00394 1 Dispensasjonshøring
11/00394 2 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland
11/00394 3 Uttalelse fra Oppland fylkeskommune

1. Fakta
1.1 Bakgrunn
Byggmester Jon Frydenlund AS har på
vegne av tiltakshaver Wenche Brenden,
søkt om dispensasjon vedrørende maks
bebygd areal på fritidsboligeiendom
56/8.

Pilen på kartet til høyre viser
eiendommens lokalisering i Gran
kommune.

Eiendommen er vist med skarveur (blått) på oversiktskartet nedenfor og på flyfoto

Situasjonskart med inntegnet omsøkt tiltak
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1.2. Planstatus i området
Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til eksisterende
fritidsboligeiendom i LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde). Tiltaket er i samsvar med
avsatt formål. Tillatt grad av utnytting for eiendommen er begrenset til maksimalt bebygd areal på
80 m2 innenfor maks 3 bygninger. jf kommuneplanbestemmelsens § 4.8. Tiltaket overstiger maks
bebygd areal for eiendommen.

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 1- 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 i hht reglene i plan- og
bygningsloven kapitel 19.

Viser forøvrig til Sivilombudsmannen - årsmeldingen 1987 side 162. Sivilombudsmannen har i en
avgjørelse vist til at utgangspunktet er rettstilstanden på vedtakstidspunktet som er avgjørende,
men at dette ikke gjelder dersom planendringen medfører at søkeren blir stilt i en mindre gunstig
posisjon i forhold til den gamle planen. Gjeldene kommuneplan av 17.06.10, setter tiltaket i en
mindre gunstig posisjon enn gammel plan. Dette er gitt vekt under vurdering av
dispensasjonssøknaden.

1.3 Forholdet til plan- og bygningslovenkapittel 19
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Det faste utvalg for plansaker 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.

Ny plan- og bygningsloven § 19-2 angir hvilke hensyn som skal tillegges vekt i dispensasjonssaker.
Fylkesmannen skriver følgende i brev N 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 vurderingen 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 tilgjengelighet er spesielt nevnt som hensyn som skal vektlegges.

Når kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er tilstede, følger det av pbl § 19-1 at regionale
og statlige myndigheter skal ha mulighet til å uttale seg før det blir gitt dispensasjon.

1.4Begrunnelse for dispensasjon
Ansvarlig søker skriver følgende i sin dispensasjonssøknad mottatt 22.02.10:

Det er søkt om utslipp, men kommunen kan ikke behandle søknaden før veien til eiendommen er
utbedret slik at tømmebil vil kjøre veien. Sjåfør fra Miljøservice har vært på befaring nå i februar.
Konklusjonen ble at vegen er for smal og ikke er framkommelig for vanlig tømmebil. Utslippssøknaden
er derfor lagt på vent til vegen er avklart. Tiltakshaver vurderer om nåværende vegtrase skal gjøres
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bredere eller om det skal søkes om tillatelse til å bygge ny veg i fortsettelsen på naboveg. Naboen har
ingen innvendinger mot det. Kostnaden på en slik løsning må beregnes først, og det er vanskelig å
gjøre før snøen er borte. En maskinentreprenør skal derfor vurdere dette til våren.

Tiltakshaver har planlagt å starte byggearbeide i tre år. Det er derfor et sterkt ønske om å komme i
gang med byggingen av tilbygget nå til våren, med eller uten utslipp. Dersom det ikke gis
utslippstillatelse vil det bli installert utslippsfrie toalettløsninger. Viktig at det kan gis rammetillatelse
på tilbygg uten utslipp slik at laftekasse kan settes i bestilling.
Eiendommen er opprinnelig en gammel boplass/småbruk som har vært i familiens eie i flere
generasjoner. Etter det jeg har forstått er den nå registrert som fritidsbolig. Iflg.§ 4.8 i komm plan
arealdel kan fritidseiendommer i LNF-område ha maksBYA 80 m2, største bygning 60 m2 og
maks 3 bygninger. Dersom nybygget kan regnes som eget bygg sjøl om det er koblet sammen med
eksisterende, vil eiendommen få 3 bygninger, den største vil være på 54,2 m2 BY A. Nybygget er
planlagt på 46,8 m2 BY A, eksisterende uthus har BY A på 30 m2. Til sammen blir dette 131 m2 BY A.
Arealet på eiendommen har jeg målt på kart til snaut 47 dekar. BYA for fritidseiendommer overskrives
i dette tilfellet, ber allikevel om at det gis dispensasjon. % BY A blir på under 1 %. Kan ikke se at
nybygget vil sjenere naboer og være negativt for miljøet på eiendommen. Det ble sendt ut nabovarsel
i des 2009, har ikke mottatt noen innvendinger. Tiltakshavere er opptatt av å bevare det gamle huset
mest mulig som det er. Tilbygget vil gjøre det enklere å la til.

Tilleggs punkt fra ansvarlig søker mottatt 08.11.10:

Andre avsnitt: Dersom det ikke kan gis fullt utslipp når vegspørsmålet er endelig avgjort, vil det bli
installert utslippsfritt toalett. For gråvannsutslipp vil det bli brukt minirenseanlegg (Vera el lign.) med
vedlikeholdsavtale med en autorisert rørlegger. Det blir ikke installertnoe av dette før det er gitt
tillatelse fra kommunen. I første omgang er det viktig å få vite om nybygget tillates oppført,
utforming og planløsning blir det samme på begge alternativene.

Tredje avsnitt: I planleggingen er det lagt vekt på at utvidelsen av bygningsmassen skulle bli minst
mulig framtredende og dominerende. I stedet for å bygge på eksisterende fritidsbolig har vikoblet til
en sjølstendig bygning for å motvirke dette. Mener vi har fått til et trivelig bomiljø på denne måten.
Endringen er ikke merkbar for naboer.

2. FAGLIG VURDERING
2.1 Landbruksfaglige opplysninger
Tiltaket berører ikke landbruksinteresser.

2.2 Kulturminner:
Det er ikke kjent at det er automatisk fredede kulturminner som blir berørt av tiltaket.
Kommunen er heller ikke kjent med at det finnes nyere tids kulturminner av betydning i
området som blir berørt av tiltaket. Bygget er Sefrak-registrert og er redegjort og vurdert under
punkt 2.7.

2.3 Biologisk mangfold
Gran Kommunen er ikke kjent med at tiltaket berører områder som er viktige for ivaretakelse av
biologisk mangfold.

2.4 Infrastruktur:
Eiendommen har ikke innlagt vann. Søknad om utslipp er under prosjektering. Eiendommen har
atkomst fra fylkesveg, Hornslinna. Tiltaket gir ingen ending i avkjøring.

2.5 Trafikksikkerhet
Tiltaket medfører ingen ending i trafikksikkerhet.
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2.6 Støy
Tiltaket ligger ikke innenfor kartlagt støysone.

2.7 Naturinteresser, friluftsliv, landskaps- og estetiske hensyn:
Kommunen skal sikre at estetiske hensyn blir ivaretatt i planleggingen, jfr. plan- og
bygningsloven§ 2. Etter samme lovs§ 74 nr. 2 skal kommunen se til at et hvert arbeid som
omfattes av loven skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med
respekt for naturgitte og bygde omgivelser. Omsøkt tiltak vil ikke få negativ betydning for gitte
forhold. Fotos på neste side viser hvordan eiendommen fremstår i dag.

Fritidsbolig

Uthus

Omsøkt bygning er Sefrak-registrert. Sefrak er et landsdekkende register over eldre bygninger og
andre kulturminner. Registreringen medfører at det må gjøres en vurdering av verneverdien før en
ev. gir tillatelse til tiltak på bygningen. Omsøkt bygning er registrert i kategori 3, som innebefatter
bygning med bevaringspotensiale. På bakgrunn har dette har Dag Lindbråten fra
Randsfjordmuseene besiktiget eiendommen, og har kommet med følgende tilbakemelding:

Stedet ble befart 27.5 2010, og mine kommentarer på tegningene er følgende:

Etter min oppfatning konkurrerer tilbygget med den eksisterende bygningen både i bredde, lengde og
høyde, og det blir liggende for tett inntil. Uansett utforming må tilbygget legges så lavt som mulig i
terrenget, og hvis det er mulig trekkes lenger vekk fra den eksisterende bygningen. Døra inn til
tilbygget kan legges i mellomgangen, da vil mellomgangen også fungere som et vindfang.
Slik det er tegnet nå blir det ingen skiller mellomnybygg og gammelt.

To hovedalternativer for utforming:
1. Hvis det er ønskelig med tilbygget oppført i lafteverk, bør begge gavltrekantene være hellaftet, og
ikke fylt med glass, slik det er tegnet.
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2. Hvis tilbygget oppføres i bindingsverk med stående kledning, passer glassfeltet bedre inn.

Kulturhistorisk er disse to-romsstuene med utvendig innkledd trapperom etter hvert blitt sjeldne. I
Sefrak-registeret er bygningen registrert med vernekategori 3, dvs at den er bevaringsverdig. Derfor
er det viktig å ta dette med i vurderinga. Bygningen ligger i et velpleid kulturlandskap.

Tiltakshaver har gitt følgende tilbakemelding på uttalelse fra Randsfjordmuseene:

1) Vi godtar at det nye bygget senkes noe ( kanskje 10-15 cm)
2) Vi godtar at mellomgangen mellom gammel og nytt bygg blir litt lengre ( øk lengde med 20-30 cm)
3) Vi godtar, men ikke med lett hjerte at vi ikke kan ha vindu i møne, hvis det kunne vært mulig å i
allefall ha noen helt små vinduer ville det vært fint, så vennligst se om du kan foreslå dette.
4) Det er ikke noen god løsning å ha dør i mellomgangen, vi kommer til å ha inngang der vi har
inngang nå i det gamle huset og en "sommerinngang" i den nye stua.

Skisser nedenfor viser illustrert bygningsmasse slik eneboligen ønskes ferdigstilt

Plantegning og snitt som viser omsøkt tiltak.
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3. UTTALELSE FRA REGIONALE MYNDIGHETER
Oppland fylkeskommune har følgende merknad med konklusjon på bakgrunn av
dispensasjonshøring:

Merknader fra Regionalenheten og Kulturarvenheten:
I vurdering av om dispensasjon skal gis må kommunen ta stilling til om hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det skal legges særlig vekt på
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges
særlig vekt, og det bør ikke gis dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt
seg negativt til dispensasjonssøknaden.

Kulturarvenheten har ingen merknader i saken og støtter Dag Lindbråten`s uttalelser vedrørende
utforming av tilbygget i forhold til eksisterende bygning som er Sefrak-registrert. For øvrig støtter vi
kommunens vurderinger av søknaden og har ingen innvendinger til at det gis dispensasjon i denne
saken.

Fylkesmannen i Oppland har følgende vurdering på bakgrunn av dispensasjonshøring:

Eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel. Tillatt grad av utnytting for eksisterende
fritidseiendommer i LNF-områder er i kommuneplanen satt til 80 m2 bebygd areal innenfor maks 3 bygninger.
Omsøkt tilbygg er på 54 m2 og vil gi samlet bebygd areal på 131 m2.

Kommunen har i sin vurdering gått inn for å gi dispensasjon. Det er lagt vekt på at eiendommen er stor (ca 47
daa) og tidligere har vært et lite gårdsbruk. Selv om tiltaket overskrider grensa for maks bebygd areal, er
utbyggingen vurdert å være beskjeden i forhold til størrelsen på eiendommen. Kommunen ser positivt på at
tilbygget er underlagt eksisterende bygning og glir godt inn i kulturlandskapet. Eiendommen ligger alene på et
lite platå, og omsøkt tiltak vil ikke sjenere naboer ogøvrig bygningsmiljø.

Fylkesmannen viser til kommunens vurdering i saken, og har ingen vesentlige merknader til at
dispensasjon gis.

4. VURDERING
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 gjeldende 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 en overvekt av hensyn, må en foreta en avveining av de momenter som taler for
dispensasjon mot de som taler i mot. Dersom de interesser planen skal ivareta ikke blir
skadelidende, så taler det i retning av at det foreligger overvekt av hensyn.

Eiendommer har i dag et bebygd areal på.
Fritidsbolig BYA 54 m2

Uthus BYA 30 m2

Omsøkt tilbygg BYA 47 m2

Samlet for eiendommen vil det gi et bebygd areal 131 m2
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Selv om tiltaket overskrider maks bebygd areal for eiendommen, er tiltaket beskjedent på en
E

Gran kommune ser positivt på at tilbygget er underlagt eksisterende bygning og at omsøkt
tilbygg glir godt inn i kulturlandskapet. Gran kommune tilegner eiendommens størrelse stor
vekt og at eiendommen har vært et lite gårdsbruk. (Omsøkt bygning er ikke oppført som en
fritidsbolig.) Omsøkt tiltak sjenerer ikke naboer og øvrig bygningsmiljø i området.

I tillegg ser Gran kommune at nylig vedtatt kommuneplan setter tiltakshaver i en mindre
gunstig posisjon, dette er vektlagt i saken.

Gran kommune legger også høringsuttalelsene fra Regionale myndigheter til grunn i
dispensasjonsbehandlingen.


