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53/21 – Vedtak om avslag – Dispensasjonsbehandling – Oppføring av bod med 

tilhørende platting – Klage på vedtaket 

Jeg viser til deres skriv av 01.04.2019 med avslag på min søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel vedrørende tiltak innenfor LNF-formålet, til eksisterende 

boligeiendom i LNF-område, vedrørende oppføring av bod med tilhørende platting. 

Jeg aksepterer avslaget vedrørende oppføring av platting, ca 24 kvm, og den vil bli 

fjernet, men jeg fremfører følgende klage vedrørende avslaget om oppføring av bod, ca 

14 kvm. 

I avslaget sier dere blant annet: «Formålet med byggeforbudsonen langs vassdrag er å sikre 

allmenhetens tilgang til strandsona og vassdraget, samt ivareta verdier knyttet til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og biologisk mangfold i vassdragene i området. 

Byggeforbudsonen er også der til å hindre forurensning til vassdrag.» 

Ved å fjerne plattingen, slik jeg aksepterer, vil det bli et åpent område på ca 6 meter fra 

bod og ned til vannet og en naturlig strandlinje opprettholdes. Derved ivaretas verdier 

knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og biologisk mangfold i 

vassdragene i området.  

Det ikke er allmenn tilgang til området det her er snakk om. Det er en privat tomt uten 

turveier, parkeringsområder, stier eller naturlig gjennomgang på området. Man må følge 

FV 34, en vei uten gang- og sykkelsti, gå ned innkjørselen til eiendommen og krysse 

foran bolighuset og gå gjennom hagen før man kommer til Mæna og det angjeldende 

området. I tillegg er tomten ned mot Mæna slik at det på flere steder ikke er mulig å gå 

langs vannkanten. Det er heller ikke en strandsone hvor man kan legge til med båt siden 
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vannet er kraftig bevokst med siv 1 – 3 m ut i vannet. Med andre ord er ikke dette et 

område hvor det er eller vil være allmenn ferdsel. Ved å utføre nevnte tiltak, fjerne 

platting, skapes det uansett tilgang til strandsonen i plattingens bredde, ca 4 m. 

Boden som da blir stående igjen er på ca 14 kvm (3,3 X 4,3 m), den har tre (3) vegger, er 

ikke tilknyttet vann og avløp og er uten oppvarming. Boden blir i dag kun nyttet til 

oppbevaring av hagemøbler, båtutstyr, redningsvester og annet fritidsutstyr. Det vil si at 

det ikke eksisterer noen fare for forurensning til vassdrag.  

Boden er satt opp på og omkranset av eksisterende plen og ved eventuell fjerning av 

boden vil området tilbakeføres til opprinnelig plen. Boden hverken hemmer eller skader 

det biologiske mangfold.  

Ved å fjerne plattingen og la boden stå oppnås følgende: 

 Ivaretagelse av verdier knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og 

biologisk mangfold i vassdragene i området oppnås 

 Tilgang til strandsonen ivaretas 

 Byggeforbudsonens formål om å hindre forurensning til vassdrag ivaretas 

Det vil si at formålet med byggeforbudsonen ivaretas. 

Med referanse til mine argumenter over anmoder jeg om at vedtaket om fjerning av bod 

annulleres og at omsøkt dispensasjon for bygging av bod godkjennes. 
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