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Ref: 19/00286-1. Gnr/bnr: 22/3. Gjærvika. 

Viser til brev fra dere datert 11.02.19 vedrørende 3 stk uregistrerte bygninger på eiendommen 22/3. 
Gran Kommune. 

Gran Kommune har bedt om en skriftlig redegjørelse innen 20.02.2019. Dette ble innsendt og 
godkjent av saksbehandler pr. mail. 15.02.19. Ny frist for innsendelse søknad ble satt til 01.05.2019. 

 

Vedlagt søknad om tillatelse til tiltak samt søknad om dispensasjon fra formålet i Kommuneplanens 
areal del. LNF-Området.  

Kort historikk: 

Opprinnelig tomt for Gjærviken sag og høvleri i sin tid. Opprinnelig da område for næring. Tomt ble 
kjøpt av nåværende eier ca 1993. Det ble i ca 2003-2004 satt opp ett enkelt tak for overbygg over 
traktorer og maskiner som etter hvert ble til permanente vegger og senere ble det støpt gulv. Dette 
gjelder begge bygg. Byggene fremstår i dag som ferdige men da dessverre ikke omsøkt. Det siste 
bygget på eiendommen er midlertidig da dette er stålcontainere. Disse kan lett fjernes. Byggene 
benyttes pr i dag som lager. Ingen sjenerende utelagring. 

 

Søknad dispensasjon: 

Søker herved dispensasjon fra formålet i LNF planen samt plankrav PBL § 12- tredje avsnitt. For 
gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.  

• Tiltakshaver mener at disse 2 byggene ikke utgjør noe risiko for vesentlig virkninger for miljø 
og samfunn i henhold til tekst over. 

• Bygg nærmest fylkesvei ligger ca. 78 meter fra strandsone. Området mellom strandsone og 
bygg deles av Fylkesveg. Søker da og dispensasjon fra plankravet angående kravet om 100 
meters grense til strandsone. PBL § 20-1, § 20-2, § 20-3 setter forbudssone 50 meter.   

• Sikringssone til bekk mener vi er ivaretatt.  
• Eiendommen har tidligere vært brukt som næringseiendom i forbindelse med Gjærviken Sag 

og Høvleri. Det har tidligere stått bygninger på eiendommen tilnærmet samme plassering i 
forbindelse med Gjærviken Sag og Høvleri. 

• Tiltaket bører ikke dyrket mark. 



Side 2 

• Tiltaket berører ikke registrerte kulturminner. Det har tidligere stått Sefrak registrerte 
bygninger på eiendommen. Disse var revet før nåværende eier kjøpte eiendommen. Antar at 
dette er registrert revet i kommunens arkiver.. 

• Adkomstforhold, trafikksikkerhet er gode. Ingen vann og avløp tilkoblet bygningene. 
• Ingen nabomerknader i forbindelse med nabovarsling som vedlegg til søknaden. Ingen 

nabobemerkninger oss kjent siden byggene ble satt opp ca 2003-2004. 

 

Vennlig hilsen, 

Rune Kjensberg 


