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53/21 - Klagesak vedrørende vedtak om avslag for oppføring av 
bod/skjul med tilhørende platting i byggeforbudssone mot Mæna 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke klager medhold vedrørende avslag på søknad om 

dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
samt § 11-6 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel jf. kommuneplanens arealdel § 5.1 
for oppføring av platting og bod.  

2. Klagesaken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig behandling.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad  Ja 
Uttalelse etter høring – Fylkeskommunen 
Vedtak om avslag 
Uttalelse etter høring – Fylkesmannen 
Klage 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Kommunen mottok søknad den 28.1.2019 om tillatelse til oppføring av bod og platting på eiendom 
Gbnr.53/21. Begge tiltakene lå i byggeforbudssonen, ved Mæna. Både boden og plattingen var 
allerede oppført på søknadstidspunktet.  
 
Når kommunen mottar søknad om noe som allerede er oppført, blir saken behandlet som ethvert 
annet tiltak uten hensyn til om det er oppført eller ei.  
 
Saken ble sendt til regionale høringsinstanser, hvor Oppland fylkeskommune uttalte seg negativt til 
tiltaket av hensyn til presedensvirkninger. Kommunen fattet vedtak om avslag i vedtak den 
01.04.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget den 10.4.2019. Klager tilbyr at han kan fjerne platting, men ønsker 
opprettholde plassering av boden.  

 
Saksutredning 
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 08.05.2019 
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Bakgrunn for saken 

 

 
 
Kommunen mottok søknad 28.1.2019 om tillatelse for bod og platting som allerede var oppført på en 
eiendom ved Mæna. For å plassere noe nær Mæna slik søker her har gjort, må det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel siden det er en byggeforbudssone på 50m rundt hele 
strandsonen til vannet.  
Søker skrev følgende begrunnelse for dispensasjonsforholdene:  
 

Eiendommens plassering 
Oppført bod og platting 
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Oppland fylkeskommunen kom med høringsuttalelse i brev den 18.3.2019, deler av uttalelsen 
siteres; 
 
Vi mener det er spesielt tre sider ved denne saken som kommunen bør legge vekt på i saksbehandlingen. Den 
ene er selve tiltaket og den presedensvirkningen et vedtak vil få for lignende eiendommer, den andre er hva en 
dispensasjon i denne saken vil ha å si for friluftsområdene i strandsonen i kommunen, og den tredje er at 
tiltaket er gjort uten de nødvendige tillatelser. Isolert sett er tiltaket det nå søkes om dispensasjon for lite og vil 
nok ha begrensede negative konsekvenser, men vi støtter likevel kommunens vurdering om at tiltaket er med på 
å hindre allmennhetens bruk av strandsonen utover slik situasjonen er i dag. Viktigere er imidlertid vurderingen 
knyttet opp til presedens, da det finnes flere lignende eiendommer i området og i kommunen for øvrig. Med den 
forutsetning at man skal unngå forskjellsbehandling, vil en dispensasjon i dette tilfellet i praksis bety at 
kommunen åpner opp for lignende tiltak også på andre eiendommer. Kommunen ønsker å ha en streng 
dispensasjonspraksis for tiltak innenfor byggeforbudsonen til vann og vassdrag, og innenfor det verdifulle 
kulturlandskapsområdet. Dette er bra, da utstrakt bruk av dispensasjoner kan føre til at det blir vanskeligere å 
styre utbygging og ønsket utvikling i strandsona, og etter hvert også medføre en endret praksis knyttet til denne 
typen tiltak, bort fra det som er intensjonen med bestemmelsen. 

 
Konklusjon  
Oppland fylkeskommune kan ikke se at det omsøkte tiltaket vil komme i konflikt med regionale interesser vi har 
ansvaret for å ivareta. Vi mener likevel at en dispensasjon i dette tilfellet vil medføre fare for presedens i 
lignende saker, noe som vil gjøre det vanskelig å styre utbygging og utvikling i strandsona i ønsket retning. Vi vil 
derfor anbefale at Gran kommune ikke gir dispensasjon til omsøkt tiltak. 

 
Kommunen fattet vedtak om avslag den 1.4.2019. Begrunnelse for avslaget var at kommunen ikke 
kunne se at det var en overvekt av hensyn som tilsa at dispensasjon kunne gis.  
 
Fylkesmannen kom med uttalelse den 4.4.2019. Saken var på dette tidspunkt allerede behandlet, det 
siteres fra Fylkesmannens korte svar til kommunen: 
 
«Fylkesmannen mener hensynet til allmennheten og ferdsel langs vassdraget tilsier at det ikke bør gis 
dispensasjon i saken.» 
  
Deler av klagen siteres under: 
 
«(…) 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. 
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(…) 
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 er ikke allmenn tilgang til området det her er snakk om. Det er privat tomt uten turveier, 
parkeringsområder, stier eller naturlig gjennomgang på området. Man må følge FV34, en vei uten gang- og 
sykkelsti, gå ned innkjørselen til eiendommen og krysse foran bolighuset og gå gjennom hagen før man kommer 
ned 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 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 4m.  
 
Boden som da blir stående igjen er på ca 14 kvm (3,3X4,3m), 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.» 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  
 
Eksisterende planer 
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. 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak om avslag 01.04.2019, vår ref. 19/00174-7 
 
Økonomi 
Ikke relevant her 
 
Bemanning 
Ikke relevant her  
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen har gått igjennom sakens dokumentasjon, men kan ikke se at det er tilkommet nye 
opplysninger som medfører at kommunen bør ha en endret innstilling i saken.  
 
Klager har tilbudt å fjerne et av de ulovlig oppførte tiltakene, plattingen, men ønsker å la bod fortsatt 
stå med dagens plassering tett inntil Mæna.  
Rådmannen ønsker ikke å gå inn i en kompromiss-løsning i forhold til tiltakene og mener begge bør 
fjernes da kommunen ikke vil gi dispensasjon for plasseringen inntil vannet.  
 
Både boden og plattingen kommer i strid med pbl § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, 
samt samme lovs § 11-6 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel, jf. kommuneplanens arealdel § 
5.1 vedrørende tiltak i 50 metersbeltet i LNF-område. En tillatelse kan kun gis dersom det gis 
dispensasjon etter pbl § 19-2.  
 

1. Dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 50-meters sonen mot Mæna 
Med hjemmel i pbl § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra byggeforbudssonen i 
kommuneplanen dersom hensynene bak planbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. I 
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når 
hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med 
styrke. 

 
1.1 Blir hensynet bak bestemmelse om byggeforbudssone vesentlig tilsidesatt ved å gi 

dispensasjon? 
Hensynet bak bestemmelse om byggeforbudssone er vern av strandsone og vassdrag. Det er 
viktig å sikre at hele landets befolkning har tilgang til strandområdene både ved ferdsel fra 
land og fra vann. Dette gjelder også innlandskommunene. I vårt tilfelle omtaler 
kommuneplanens arealdel (KPA) byggegrense mot definerte vassdrag i § 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. 
 
Hovedregel for byggeforbudssone mot vann1 når det ikke er regulert inn en egen 
byggegrense, er 100 meter. I dette området ved Mæna er imidlertid forbudssonen satt til 50 
meter. Vurderinger av forbudssonen er gjort etter nøye overveielser i kommunen samt vært 
til høring hos regionale myndigheter i arbeid om utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 
Vedtakelse skjer i kommunestyret. Slikt sett skal det ikke være kurant å gi dispensasjon fra 
reglene.  

                                                           
1
 Pbl § 1-8 
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Strandsonen er attraktiv for friluftsliv, rekreasjon og naturopplevelse. Selv om Gran 
kommune er en innlandskommune, er det fortsatt viktig at våre strandsoner bevares. 
Kommunen har derfor en restriktiv praksis i forhold til å skulle tillate tiltak i strandsonen, 
spesielt av typen som fører til privatisering og kan hindre eller vanskeliggjøre allmenn 
ferdsel.  
 
Klager legger til grunn at ved å fjerne plattingen, så vil et åpent område på ca. 6 meter fra 
bod og ned til vannet og en naturlig strandlinje opprettholdes. Slikt sett argumenterer han 
for at verdier knyttet til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og biologisk mangfold i 
vassdragene i området ivaretas. Det skal videre ikke være allmenn tilgang til området da 
eiendommen er privat og ingen turveier eller parkeringsområder i nærhet.  
 
Rådmannen kan ikke se klagers argument om at strandsonen er allmenn ved å la et område 
på ca 6 meter bli stående fra bod og ned på vann etter at platting er fjernet. 
Byggeforbudssonen er av en grunn satt til 50 meter, og ikke 6 meter.  
 
Klager viser videre til at boden ikke utgjør fare for forurensning til vassdrag.  

 
Rådmannen mener at ved å tillate tiltakene i foreliggende sak, vil skape en uheldig presedens 
for liknende saker innenfor byggeforbudssonen til vann og vassdrag. Disse tiltakene ligger i 
tillegg innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområde Granavollen – Tingelstad  - 
Røykenvik, hvor små tjern og vann er en viktig del av dette området. Det er et positivt trekk 
ved saken at boden ikke skaper forurensning, men Rådmannen anser at tiltaket i seg selv, i 
tillegg til plattingen, vesentlig tilsidesetter de hensyn som er ment skulle være ivaretatt ved 
regel i kommuneplanen om byggeforbudssone mot Mæna.  
 
Rådmannen innstiller derfor på følgende vedtak i saken:  

  
1. Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke klager medhold vedrørende avslag på søknad om 

dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
samt § 11-6 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel jf. kommuneplanens arealdel § 
5.1 for oppføring av platting og bod.  

2. Klagesaken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig behandling.  
 
 
 

 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen utover ordinær nabovarsling  
 

 
Dato: 23. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


