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53/21 - Vedtak om avslag - Dispensasjonsbehandling - Oppføring av bod med tilhørende platting 
 

Gnr. Bnr.:    Gnr. 53 Bnr. 21  

Byggested: Røykenviklinna 638, 2760 Brandbu 

Tiltakstype: Oppføring av bod med tilhørende platting 

Tiltakshaver: Ulf Erik Husebø 

Hjemmelshaver: Ulf Erik Husebø og Anne-Lise Husebø 

 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel vedrørende tiltak innenfor LNF-formålet (landbruks-, natur- og 
friluftsområde), til eksisterende boligeiendom i LNF-område. Det foreligger ikke en overvekt av 
hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis. 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden om etterhåndsgodkjenning er mottatt 28.01.19 og med suppleringer mottatt 07.02.19. 
Dispensasjonssøknaden gjelder oppføring av bod med tilhørende platting innenfor 
byggeforbudsonen til Mæna og i areal avsatt til LNF-formål. Tiltakshaver har oppført bod på 15m2 
med tilhørende platting på 24m2.  
 
Planstatus 
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 er %-BYA=25 %, men begrenset til maksimalt bebygd areal på 350 m2.  
Samtidig ligger eiendommen innenfor hensynsone landskap, Nasjonal verdifullt 
kulturlandskapsområde Granavollen – Tingelstad – Røykenvik, i kommuneplanens arealdel. Tiltaket 
er vurdert oppimot retningslinjene for hensynsonen. 
 
Nabovarsling 
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling iht. pbl § 21-3. Gran kommune har ikke mottatt 
merknader. 
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Dispensasjonsvurdering 
 

1. Når kan vi gi dispensasjon? 
 
Pbl. § 19-2 andre ledd – dispensasjonsbestemmelsen sier at:  
  

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 

 
Hvis de hensynene som planen skal ivareta blir satt til side i for stor grad, kan det ikke gis 
dispensasjon.   
  
Når vi vurderer dette, 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 
 
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 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. 
Dispensasjoner fra planer reiser særlige spørsmål. Planen er blitt gitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret.  
 

2.1. Dispensasjon fra byggeforbudsonen til Mæna og LNF-formålet 
 
Tiltakshavers begrunnelse: 
  

Se vedlegg 
 
Regionale myndigheters vurdering: 
Saken ble sendt på høring til Fylkesmannen i Innlandet og Oppland fylkeskommune. Kommunen har 
ikke mottatt svar fra fylkesmannen. Fylkeskommunen svarte: 
 
Se Vedlegg 
 
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 blir vesentlig 
tilsidesatt, og at 2) det må være klart større fordeler enn ulemper ved å gi en dispensasjon etter en 
samlet vurdering. 
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1) Vurdering om hensynet bak bestemmelsen om byggegrense i reguleringsplanen blir 

vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon. 
 
Aktuell bestemmelse i kommuneplanens arealdel: 
 

§ 5.1 Byggeforbud langs vassdrag  
 
Med vassdrag forstås vann og elvestrekninger, mens mindre bekker unntas fra definisjonen.  
 
I LNF-områdene settes en generell byggeforbudssone (forbud mot tiltak i hht. PBL § 20-1, § 
20-2 og § 20-3) langs vassdrag på 50 meter.  

 
Formålet med byggeforbudsonen langs vassdrag er å sikre allmennhetens tilgang til strandsona og 
vassdraget, samt ivareta verdier knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og biologisk 
mangfold i vassdragsnære området. Byggeforbudsonen er også der til å hindre forurensning til 
vassdrag. 
 
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. Omsøkt tiltak strider med avsatt arealformål. 
 
Kommunen ønsker å ha en streng dispensasjonspraksis for tiltak innenfor byggeforbudsonen til 
vann og vassdrag.  
 
Å innvilge dispensasjon vil kunne skape en uheldig presedens og forskjellsbehandling i fremtiden. 
Kommunen vurderer at bestemmelsene i planen bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon, 
kommunen kan derfor ikke innvilge dispensasjon.  
 

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

 
Ikke vurdert når forhold 1) ikke er oppfylt.  
 
 
Pris for saksbehandlingen 
Du må betale et byggesaksgebyr på kr. 8250,- til kommunen. Vi sender fakturaen i eget brev. 
Kommunens prisliste for plan- og byggesaker finner du på kommunens nettside 
www.gran.kommune.no. 
 
Du kan klage på vedtaket 
Vedtaket kan påklages.  En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker 
fra mottak av dette vedtaket.  
 
Aktuelt lovverk 
Dispensasjonsbehandling: Plan- og bygningsloven kapittel 19. 
Klage: Forvaltningsloven §§ 28 og 29, og plan- og bygningsloven § 1-9. 
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Med hilsen 
Plan, bygg og oppmåling 
 
Anne Borgedahl Jonas Eng 
Enhetsleder Plan, bygg og oppmåling Saksbehandler byggesak 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 


