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139/4, 5 og 6 - Avslag på søknad om dispensasjon vedrørende vilkår 
om å rive stall ved skogshusvær 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Søknad om dispensasjon for overskridelse av tillatt bruksareal (BRA) for eiendom med 

skogshusvær avslås med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 4.1 jf. plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2.  

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 

Dokumentliste Ja 
Korrespondanse pr epost med eier               Ja 
Saksfremlegg for den siste politiske behandlingen av saken            Ja 
Planutvalgets vedtak av 14.3.2018                Ja 
Tillatelse i byggesaken                          Ja 
Søknad om å slippe å rive stall 16.9.2018              Ja  
Svar fra kommunen 1.10.2018                Ja 
Søknad om dispensasjon vedrørende stall               Ja 
 

Oppsummering 
Saken har vært gjenstand for politisk behandling tidligere.  
 
I forbindelse med søknad om oppføring av nytt skogshusvær på vestsiden av Gran, var et av 
premissene både i søknaden samt som grunnlag for tillatelse at gammelt skogshusvær og stall på 
eiendom Gbnr. 139/4, 5 og 6 skulle rives1. Størrelse på det nye skogshusværet tilsa at det ikke var 
igjen arealer for uthus o.l. på eiendommen uten at maksimal utnyttelsesgrad (BRA 50m2) ble 
overskredet.  
 
Eier av eiendommen, Einar Ellefsrud, har nå ombestemt seg og ønsker at stallen allikevel ikke skal 
rives. Dette til tross for at det nye skogshusværet nå er nesten ferdig oppført.  
Dette medfører en overskridelse av tillatt BRA på eiendommen, noe han nå søker om dispensasjon 
for.  
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 Det var ikke et vilkår i tillatelsen, men omfattet en del av søknaden som ble behandlet.  

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 08.05.2019 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Bakgrunn for saken er søknad fra Einar Ellefsrud om å rive et eldre skogshusvær og stall samt 
oppføring av nytt skogshusvær på eiendom Gbnr. 139/4, 5 og 6 i 2017. Det ble skrevet følgende i 
søknaden fra Ellefsrud og ansvarlig søker2: 
 
«Eksisterende skogshusvære og stall er i dag i så dårlig forfatning at det ikke er kostnadsmessig forsvarlig og 
restaurere/påbygge disse. Det heller ikke tilfredsstillende i henhold til dagens krav til standard, i forhold til 
matlaging, adskilte soverom og sanitæranlegg.  
Det søkes om oppsetting av kun en bygning innenfor kommuneplanens bestemmelser for skogshusvær (…)» 

 
 

Planutvalget 
(PLU) behandlet 
dispensasjon 
vedrørende 
byggeforbud 
langs vann og 
vassdrag i møte 
den 06.09.2017.  
 
Vedtaket ble 
påklaget og PLU 
behandlet 
klagesaken i 
møte den 
01.11.2017. 
Dette vedtaket 
ble også påklagd 
av tiltakshaver 
og PLU 

behandlet denne saken den 14.03.2018. 
 
Gjeldende dispensasjonsvedtak med vilkår ble følgende: 
 
Klage datert 26.09.2017 tas til følge. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende tiltak 
innenfor byggeforbudssonen til Langtjern innvilges. Det foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at 
dispensasjon kan gis. 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 
1. Ny plantegning som viser redusert veranda-arealet til maksimalt 20 m2 må innsendes. 
2. Bygningen må omprosjekteres slik at antall glassfelt reduseres. Takvinkelen skal være 
mellom 22-36 grader. 
3. Planløsningen må omprosjekteres slik at bygningen får et bodareal på minimum 5 m2. 
4. Oppdatert plantegning uten våtrom må innsendes. 
Vedtaket kan påklages til overordnet forvaltningsorgan iht. pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. 
VI. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra mottak av dette 
vedtaket. Ansvar og risiko for igangsatte arbeider påhviler utbygger, så lenge klagefristen ikke er 
utløpt og eventuelle klager ikke er avgjort av klageinstansen. 
Byggesaksgebyret på kr. 10.600,- må betales til kommunen. Faktura sendes tiltakshaver separat. Det 
vises til kommunens gebyrregulativ for plan- og byggesaker m.m., vedtatt med hjemmel i pbl § 33-1 
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 Søknad datert 14.3.2017 
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Vedtak i byggesaken ble gitt den 3.4.2018.  
 

Kommunen mottok den 23.3.2019 søknad om dispensasjon vedrørende tillatt utnyttelse på 
eiendommen. Bakgrunn for søknaden var at Einar Ellefsrud nå ikke lenger ønsket å rive stall på 
eiendommen, noe som var en av forutsetningene for at det ble gitt tillatelse til nytt og større 
skogshusvær i 2017.  
 
Deler av søknaden siteres under; 

«Jeg søker om dispensasjon fra kommuneplanen sin 
arealdel i forbindelse med bygging av skogshusvære ved 
langtjern på 50m

2
. Jeg søker om å slippe å rive stallen på 

17m
2
 som ble oppført i 1952. Det vil bety en 

arealoverskridelse på 17m
2
. Stallen er i bygningsmessig bra 

stand og vil være til god nytte i skogsdriften. Den er å regne 
som en mindre driftsbygning som kan benyttes til lagring av 
beltegående utstyr og som stallplass til hest ved 
tynningsarbeider i skogen.»  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og 
kommuneplanens arealdel. 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel for Gran kommune, 
vedtatt den 26.05.2011, revidert i henhold til vedtak i 
Kommunestyret den 21.10.2014. 

 
Gjeldende vedtak 
Vedtak 3.4.2018.  
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant for behandlingen  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannens innledende betraktninger  
Saken er spesiell. Einar Ellefsrud la til grunn at han skulle rive stallen på eiendommen da han søkte 
om å få bygge nytt skogshusvær i 2017. Det var nødvendig at stallen ble fjernet for at han ikke skulle 
overskride tillatt bruksareal for eiendommen siden skogshusværet han ønsket å føre opp brukte 
maksimalt av hva eiendommen tillot av arealer. Det var ifølge Einar Ellefsrud ikke nødvendig å 
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forsøke å ivareta stallen, siden den var i så dårlig stand. Når eier nå har kommet frem til at han 
allikevel har brukt for stall, både for lagring av verktøy i tillegg til plass til hest, er det grunn til å stille 
spørsmål om tilstanden ikke var så dårlig som det ble beskrevet tilbake i 2017 allikevel. Hvis stallen 
ikke rives, vil tillatt bruksareal for eiendommen overskrides. Den overskrides fordi det nye 
skogshusværet tar opp alt av tillatt arealer – BRA for eiendommen.  
Eier ønsker nå å bevare stallen etter at han selv ville rive dette i forbindelse med søknad om 
oppføring av nytt og større skogshusvær. Det er ikke fremmet alternativ fra eier om å redusere 
størrelse på skogshusværet slik at han greier å holde seg innenfor tillatt utnyttelse for eiendommen.  
 
Regel for skogshusvær i kommuneplanens arealdel, er at bygningsmasse pr eiendom ikke kan 
overstige 50m2 BRA. Dette inkluderer skogshusvær og uthus.  
 
Grunnlag for at kommunen i sin tid ga tillatelse for å rive stallen, var fordi det ble hevdet at stallen og 
det gamle skogshusværet som lå på eiendommen var i så dårlig forfatning at det ikke var noe poeng å 
sette dette i stand.  
Med det nye skogshusværet var det ikke lenger plass til noe uthus/lagerplass på eiendommen uten 
at utnyttelsesgraden på 50m2 BRA ville bli overskredet.  
Einar Ellefsrud har selv fremholdt da han søkte om det nye skogshusværet at han ikke ville ha behov 
for lagringsplass på eiendommen og at han eventuelt ville oppbevare nødvendig skogsutstyr på en 
henger som han kunne frakte til og fra skogshusværet og hjemmet.  
Slikt sett ble det i 2017 gitt tillatelse til å rive både stall og skogshusvær på eiendommen slik at det 
nye skogshusværet kunne føres opp.   
 
I søknad til kommunen den 23.3.2019 ønsker ikke lenger eier å rive stallen. Det medfører at den 
totale bygningsmassen på eiendommen overskrider tillatt grad av utnyttelse. Eier har derfor søkt om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 4.1 med tilhørende retningslinjer vedrørende tillatt 
utnyttelse BRA= 50m2 for skogshusvær. Maksimalt tillatt bruksareal, BRA=50 m2 inkl. uthus, boder etc. 

Dersom forutsetningene for vedtaket om å tillate det nye skogshusværet skal fravikes, ved at stallen 
ikke lenger skal rives innebærer dette en overskridelse på 17m2 for eiendommen.  
 
Om dispensasjoner 
Tiltaket er avhengig av dispensasjon for ett forhold: 

1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel §4.1 vedrørende tillatt utnyttelse av 
bygningsmasse ved skogshusvær. 

 
Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis er underlagt omfattende 
begrensninger. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til 
gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
Kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal derfor ikke være kurant å 
fravike gjeldende plan. 
 
Rådmannen må i denne saken vurdere om hensynene bak arealbruken i planen og dens 
bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon eller ikke. Om hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, blir tilsidesatt i «vesentlig» grad, må vurderes konkret. Dernest, 
hvis hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt, må det vurderes om dispensasjon vil medføre klart 
større fordeler enn ulemper. Hvorvidt «fordelene» ved å gi dispensasjon er «klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering», beror på en samlet vurdering av fordeler og ulemper. Det må 
påvises relevante fordeler for dispensasjon. Slike fordeler må være tilstrekkelig spesifisert og klart 
angitt, og må ligge innenfor de rammene plan- og bygningsloven setter, jf. lovens formålsparagraf. 
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Foreligger det klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon, er vilkåret oppfylt, jf. 
forarbeidene.3 
 

1. Dispensasjon fra bestemmelse om utnyttelse for skogshusvær i kommuneplanens arealdel 
1.1. Blir hensynet bak bestemmelse om utnyttelse vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon? 

 
Hensynet bak bestemmelsen er å regulere volum på skogshusvær slik at disse ikke blir for 
dominerende ut i fra den bruken de er ment som. I dag er skogshusvær et lite kjent begrep 
blant den yngre befolkningen. Plan- og bygningsloven omtaler ikke skogshusvær som et eget 
tiltak.  Det finnes lite rettspraksis for skogshusvær på området, og betegnelse skogshusvær 
vil nok etter Rådmannens antakelse etter hvert bli noe utvannet med tanke på hvilke behov 
folk har.  
Dette kan fremtvinge en drøfting av hvor skillet går mellom skogshusvær og fritidsbolig. 
Denne drøftingen må nok også tas i Gran kommune etter hvert.  
 
Et skogshusvær skal brukes i forbindelse med drift og vedlikehold av skogen, og var 
opprinnelig kun en liten koie med enkel overnattingsmulighet for skogsarbeideren. Hvis 
Ellefsrud her hadde ment å skulle bygge en fritidsbolig, måtte han også søkt om dispensasjon 
fra LNF i forhold til dette. Ved at han har valgt å opprettholde samt sannsynliggjøre behovet 
for et skogshusvær, falt byggesaken hans inn under formålet LNF og landbruksbygg.  
 
Rådmannen mener at Ellefsrud har fått bygge en noe mer avansert skogshusvær enn hva 
som tidligere/opprinnelig var ansett å være behovet for et skogshusvær. I Ellefsrud sitt tilfelle 
har dette ene bygget uten lagringsmuligheter eller plass til hest en størrelse som tilsvarer 
maksimal utnyttelse BRA etter kommuneplanens arealdel. Intensjonen i kommuneplanens 
arealdel er at den totale bygningsmasse ikke skulle overstige BRA 50m2, og da inkluderte 
dette både skogshusværet, stall og uthus. Dette i seg selv tilsier at bygningene på en slik 
eiendom skulle være av den heller beskjedne sorten. Ved å skulle tillate en stall i tillegg til et 
relativt stort skogshusvær ville det virke dominerende for omgivelsene. Plasseringen er 
dessuten godt synlig både fra land og fra vann.  
 
Et annet vesentlig moment i forbindelse med hensynet bak bestemmelsen, er å skille 
skogshusvær fra ordinære fritidsboliger. Det kan lett oppstå tilfeller hvor skillet mellom disse 
blir visket ut, da behovet for tradisjonelle skogshusvær reduseres mtp. dagens 
fremkomstmidler og derav avstand mellom skogslandbruket og hjemsted blir mindre.  
 
Eier har selv redegjort at han ikke trengte lagringsplass, og heller ville bygge et større 
skogshusvær da han søkte i 2017. Skogshusværet er nå oppført, og eier ser nå at det allikevel 
er behov for lagringsplass, derav søknad om dispensasjon. Rådmannen mener dette behovet 
også burde vært tilstede i de omgangene saken har vært til behandling i kommunens 
planutvalg i 2017 og 2018, og derved ville utbygging og størrelse av nytt skogshusvær 
tilpasset seg i forhold til dette.  
 
Rådmannen mener at saken vil skape en enda større presedens enn hva den allerede har 
gjort. Rådmannen er fortsatt av den oppfatning at skogshusværet minner mer om en ordinær 
fritidsbolig enn et skogshusvær, og at kommunen allerede har åpnet opp for en løsere 
behandling av slike saker gjennom de dispensasjoner som er gitt. Dersom kommunen skal 
ettergi enda en søknad som denne gang gjelder utnyttelse, mener Rådmannen at kommunen 
ikke vil ha mange argumenter i senere saker verken når det gjelder plassering i forhold til 
byggeforbudssoner, estetikk samt skille mellom fritidsbolig eller skogshusvær, utnyttelse 
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eller behovet for et skogshusvær i landbruket.  Rådmannen innrømmer å ha vært skeptisk i 
tidligere behandlinger av saken, og mente så sent som i 2018 at kommunen var i ferd med å 
viske ut skillet mellom skogshusvær og fritidsbolig når man ikke mente at disse behøvde å ha 
forskjellig visuelt utseende. En ny dispensasjon vil bidra ytterligere i forhold til at dette utad 
vil synes som en omgåelse av regelverket av hva hensynet bak bestemmelsene om 
skogshusvær er ment til.  
 
Rådmannen mener at en overskridelse av tillatt utnyttelse her vil vesentlig tilsidesette de 
hensyn som bestemmelsene skal ivareta.  
Siden Rådmannen er kommet til konklusjon om at en dispensasjon vil vesentlig tilsidesette 
de hensyn som kommuneplanens bestemmelser er satt til å ivareta, vil det ikke være behov 
for å vurdere om det foreligger en klar overvekt av fordeler fremfor ulemper ved tiltaket.  

 
Rådmannen innstiller med dette på følgende vedtak: 

1. Søknad om dispensasjon for overskridelse av tillatt BYA avslås med hjemmel i 
kommuneplanens arealdel § 4.1 jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2. 

 
 
Alternativt vedtak 
Alternativ 1: 
Gran kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende overskridelse av total 
utnyttelse på skogseiendom slik at stall ikke må rives. Vedtaket er hjemlet i kommuneplanens 
arealdel § 4.1 og pbl § 19-2. Det anses at hensynet bak bestemmelse om utnyttelse ikke blir vesentlig 
tilsidesatt ved å tillate at stallen blir stående. Videre anser kommunen at det er en fordel at Einar 
Ellefsrud får plass til verktøy samt hest i forbindelse med sitt arbeid i skogen.  
 
Alternativ 2: 
Gran kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende 
overskridelse av total utnyttelse på skogseiendom. Dersom Einar Ellefsrud nå har behov for 
lagringsplass må skogshusvær reduseres tilsvarende slik at den totale bygningsmasse på 
eiendommen ikke overskrider BRA 50m2. Vedtaket er hjemlet i kommuneplanens arealdel § 4.1 og 
pbl § 19-2. 

 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover ordinær nabovarsling. 
 

 
Dato: 22. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


