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22/3 - Søknad om dispensasjoner for oppføring av næringsbygg i 
Gjærvika 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Søknad om dispensasjon fra plankrav i pbl § 12-1 3.ledd avslås med hjemmel i pbl § 19-2. 
2. Søknad om dispensasjon fra pbl § 11-6 og kommuneplanens areadel (KPA) § 4 -LNF-formålet 

avslås med hjemmel i pbl § 19-2. 
3. Søknad om dispensasjon fra pbl §1-8 og kommuneplanens arealdel (KPA) §§ 5.1 jf. 6.2 

byggeforbudssone mot vassdrag avslås med hjemmel i PBL §19-2 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Dokumentoversikt 
 
Søknad om tillatelse til tiltak med dispensasjon 

 

  
Høringssvar fra Fylkeskommunen   

Ja 

  
 
 

Oppsummering 
Saken omhandler 2 stk lagerbygg som er oppført på LNF-eiendom Gbnr. 22/3 i Gjærvika på 
eiendommen til Lars Magnus Braaum og Hans Braaum. Bygningene brukes som ledd i deres 
næringsvirksomhet, og begge er oppført uten at det er gitt tillatelse til dette etter plan- og 
bygningsloven (pbl).  
 
Gran kommune har mottatt søknad om etterhåndsgodkjenning. Det søkes nå i første rekke om 
dispensasjon fra pbl § 19-2 for til sammen 3 forhold: 
 

1. Dispensasjon fra pbl § 12-1 3.ledd vedrørende plankrav 
2. Dispensasjon fra pbl § 11-6 rettsvirkning av kommuneplan jf. kommuneplanens arealdel  

(KPA) § 4 
3. Dispensasjon fra pbl § 1-8 jf KPA §§ 5.1 jf. 6.2 byggeforbudssone mot vassdrag 

I denne saken er det kun dispensasjonene som behandles.  
Rådmannen er kommet til at for hver av punktene det søkes dispensasjon, så vil hensynet bak den 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, bli vesentlig tilsidesatt. Rådmannen kan derfor ikke tilrå 
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at det gis dispensasjoner for noen av forholdene i foreliggende sak. Omfanget, mulige 
konsekvenser for vassdrag og presedensvirkningene er avgjørende momenter for vurderingen. 
 

Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har mottatt søknad om dispensasjon og tillatelse til å sette opp to lagerbygg den 
12.04.2019. Byggene er allerede satt opp av eiere av eiendommen, Lars Magnus Braaum og Hans 
Braaum.  
 
Eiendommen har ikke egen adresse men ligger i Gjærvika, helt inntil Gjerdsjøelva på Gbnr. 22/3.  
 
På en del av eiendommen var det tidligere et sag- og høvleri, men dette ble revet på 60-tallet. Det er 
i etterkant av dette lagt inn at området skal inngå som et LNF-område i kommuneplanens arealdel.  
 
Søknaden krever dispensasjon for å kunne få tillatelse: 
Bygningene er allerede oppført og det søkes derfor om godkjenning i ettertid. Bygningene inngår ikke 
som del av et landbruk og faller derfor utenfor LNF-formålet. Det søkes dispensasjon fra dette1.  
 
Det er videre et krav etter pbl at områder/eiendommer må reguleres før man kan gi godkjenning til 
større bygge og anleggsarbeid som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det søkes om 
dispensasjon fra dette kravet2.  
 
Det søkes sist om dispensasjon fra byggeforbudssonen til Randsfjorden og Gjerdsjøelva på 
henholdsvis 100 meter og 50 meter.3  
 
Nabovarsling 
Tiltaket er nabovarslet, det er ikke kommet inn merknader i forhold til varselet.  
 

  
 

GRØNN PIL VISER BYGNINGENE  

                                                           
1
 Pbl § 11-6 jf KPA §4 

2
 Pbl § 12-1 3.ledd 

3
 Pbl § 1-8 jf KPA §§ 5.1 og 6.2 
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En av eierne av eiendommen, Lars Magnus Braaum har i epost til kommunen den 12.2.2019 lagt til 
grunn at byggene ble ført opp i 2003-2004.  
Under vises flyfoto av eiendommen som viser at byggene kom opp i perioden 2007-2017.  
 

  
FLYFOTO FRA 2001, her er ikke bygningene 

oppført ennå. 
 
 
 

FLYFOTO FRA 2007, her er ett av bygningene 
oppført. 

 
 

FLYFOTO FRA 2017, viser at begge bygningene er kommet opp.  



 

4 
 

Saken har vært på høring hos Fylkesmannen og Fylkeskommunen som har kommet med 
kommentarer.  
 
Fylkeskommunen sine kommentarer:  
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og reguleringsplan for området. 
 
Eksisterende planer 
Området er uregulert og omfattes av kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011. Avsatt formål 
for eiendommen er til landbruk-natur og friluftsliv. Under viser utsnitt fra kartet og kommuneplanen. 
Grønn pil viser hvor vi er i kommunen.  
 
  

 
Hensynet bak LNF-formålet er å ivareta landbruk, natur- og friluft i Gran kommune. 
Det betyr videre at nye byggetiltak skal være i tråd med LNF-formålet. 
 
Næringsbygg og virksomhet er ikke i tråd med formålet og det er derfor nødvendig å innvilge 
dispensasjoner fra LNF-formålet hvis byggene skal kunne være plassert på eiendommen, i tillegg til 
byggeforbudssone mot Randsfjord og bekk, og plankrav.  
 
Gjeldende vedtak 
Det er ikke fattet vedtak i saken.  
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen finner det svært uheldig at det er blitt etablert næringsvirksomhet i en del av kommunen 
som er avsatt i kommuneplanens arealdel til LNF-område uten at dette er gitt tillatelse etter plan- og 
bygningsloven.  
 
Saken startet som en oppfølging etter lovens kapittel 32 som omhandler saker med ulovligheter før 
det ble sendt inn søknad i april i år.  
 
Når det søkes om godkjenning for noe som allerede er utført, skal kommunen behandle saken uten å 
ta hensyn til at dette er oppført. Hva det eventuelt vil koste å fjerne et tiltak som ikke gis 
etterhåndsgodkjenning er utenforliggende hensyn som kommunen ikke kan legge til grunn for sin 
vurdering.  
 
En annen problemstilling som rådmannen må forholde seg til er om saken kan skape presedens for 
liknende forhold og hvorvidt kommunen som en konsekvens av denne saken nå må åpne opp for at 
andre også kan gjøre tilsvarende. Spørsmål som må stilles i forbindelse med behandling av slike saker 
er hvorvidt kommunen skal åpne opp for næringsvirksomhet i LNF-områder, skal det tillates oppført 
all type bygg samt virksomhet tett på byggeforbudssone mot vassdrag uten at det er foretatt noen 
vurderinger i forhold til konsekvenser av dette? Hvilke konsekvenser får en tillatelse av 
næringsvirksomhet i forhold til omkringliggende bebyggelse, trafikkforhold o.l.? Hvilke konsekvenser 
får en eventuell tillatelse i ettertid i forhold til den allmenne oppfatning av hvordan reglene skal 
etterleves?     
 
Dersom det skal gis godkjenning til både virksomheten og byggene på eiendommen nå i etterkant, 
innebærer dette at kommunen for et enkelttilfelle, her Lars Magnus Braaum og Hans Braaum, skal  
gis unntak fra kommuneplanen. En dispensasjon fra kommuneplanen innebærer bare at planen 
fravikes for dette aktuelle tilfellet som søknaden gjelder, dvs. det er kun disse to eierne som får 
fordeler av dette tiltaket.   
 
Kommuneplanens arealdel skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver, og viser arealbruksformål i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er kommunens 
viktigste styringsverktøy og er blitt vedtatt etter en omfattende prosess i kommunestyret. En praksis 
der det gis enkeltdispensasjoner uthuler og svekker arealplaner som overordnet styringsverktøy.  
 
De to næringsbyggene som er oppført, sammen med den opplagring som er gjort utendørs av diverse 
maskiner og utstyr ligger dessuten innenfor byggeforbudssonen mot Gjerdsjøelva, og det sørligste 
bygget samtidig ligger innenfor byggeforbudssonen mot Randsfjorden.  
 
Rådmannen deler den bekymring som fylkeskommunen uttrykker i sitt svar til kommunen den 
20.5.2019 omkring fare for avrenning samt forurensning ved eksempelvis lekkasje til Gjerdsjøelva. 
Dersom Lars Magnus Braaum og Hans Braaum hadde kontaktet kommunen med spørsmål om denne 
etableringen før de faktisk iverksatte den, ville en slik situasjon kunne vært avverget.  
 
Rådmannens hovedbekymring rundt etableringen er at området er i kommuneplanens arealdel 
avsatt til LNF. Det er ikke foretatt noen vurderinger i forhold til hvilken påvirkning det har for 
området rundt at det nå er ført opp bygninger som ledd i næringsvirksomhet, verken med tanke på 
det som allerede er nevnt i forbindelse med fare for avrenning/lekkasje, eiendomssituasjon, 
naboforhold, trafikk og trafikksikkerhet, tilgjengelighet, belastning for uteområder, grunnforhold, 
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flomfare og overvann, kulturmiljø, landskap og fjernvirkning, tidsaspekt, økonomi, miljø, 
naturmangfold og fremmede arter, barn og unges vilkår, risiko og sårbarhetsanalyse, m.m. 
 
En av eierne av eiendommen, Lars Magnus Braaum har i epost til kommunen den 12.2.2019 lagt til 
grunn at byggene ble ført opp i 2003-2004.  
Under vises flyfoto av eiendommen som viser at byggene kom opp i perioden 2007-2017.  
Rådmannen finner det nødvendig å slå fast at det var søknadsplikt for slike bygg også i 2007-2017. 
Dette er ikke noe som er nytt når saken nå kommer til behandling.  
 
Under følger en nærmere drøfting rundt de tre dispensasjonsforholdene.  

 
1. Om adgangen til å innvilge dispensasjoner  

 
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.  
 
Pbl. § 19 - 2 gir anledning til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av loven. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene 
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sin dispensasjonsveileder (denne gjelder også for Oppland) 
sagt følgende:  
 
«Dispensasjon etter pbl. bestemmelser innebærer at det i et enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser 
i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven. En dispensasjon fra plan endrer ikke planen, 
den innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder.  
 
Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov eller gjeldende 
planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet. En praksis der det stadig gis 
enkeltdispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som overordnet styringsverktøy, og gir dårlig 
forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere. I motsetning til dispensasjon er reguleringsplan et 
resultat av en prosess som sikrer informasjon og medvirkning.»  
 
Hvis det foreligger vesentlig tilsidesettelse av de hensyn som f.eks. reguleringsplanen skal ivareta kan 
det ikke gis dispensasjon.  
 
Ved denne vurderingen må kommunen ta utgangspunkt i den konkrete planen: Hva har begrunnet 
den bestemmelsen man ønsker å fravike eller hvilke hensyn skal den ivareta? Hvilke konkrete hensyn 
ligger bak planen eller reguleringsformålet det nå søkes dispensasjon fra?  
 
Hvis kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon, kan det ikke gis dispensasjon og det er ikke nødvendig å vurdere om fordelene er klart 
større enn ulempene. 
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2. Søkers begrunnelse for dispensasjon 
 

Søker herved dispensasjon fra formålet i LNF planen samt plankrav PBL § 12- 1 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.  

 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.  

 

3. Kommunens vurdering av dispensasjon fra pbl §19-2 

 
3.1. Dispensasjon fra plankrav, pbl § 12-1 tredje ledd 

 
3.1.1.  Vurdering hvorvidt hensynet bak bestemmelse vedrørende krav om plan blir vesentlig 

tilsidesatt ved en dispensasjon for oppføring av næringsarealer: 
Bestemmelsen i pbl § 12-1 3.ledd lyder:  
 
«For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.» 
 

Bestemmelsen oppstiller reguleringsplikt for «større bygge- og anleggstiltak» og «andre tiltak som 
kan få vesentlige virkninger på miljø og samfunn».  
 
Spørsmålet i foreliggende sak er hvorvidt næringsbebyggelse faller inn under reguleringsplikten etter 
ordlyden i bestemmelsen: 
 
Hensynet bak plankravet er, å sikre bred, helhetlig og grundig vurdering av arealbruken i et bestemt 
område, hvor offentlige myndigheter, grunneiere og andre berørte får anledning til å fremme sine 
synspunkter i prosessen frem mot reguleringsvedtaket. Plankrav er også viktig for å avklare 
overordnede forhold som infrastruktur, grøntområder med mer, før utbygging tillates.  
 
Dispensasjon fra plankravet vil først og fremst være aktuelt i allerede fullt utbygde områder, der det 
ikke er nødvendig med overordnet vurdering av hensynene plankravet skal ivareta. I denne saken er 
området avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. En dispensasjon fra formålet kan bidra til 
at kommuneplanens arealdel blir svekket som styringsverktøy. En motsetning til dispensasjon, er 
regulering som er resultat av en prosess som sikrer informasjon og medvirkning.  
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Forarbeidene4 peker på at avgjørelse om reguleringsplikt beror på en konkret vurdering ut fra de 
forhold som gjør seg gjeldende på stedet og i saken. 
 
Rådmannen anser at en av faktorene som kan være avgjørende for reguleringsplikt, er hvorvidt 
tiltaket omfattes av konsekvensutredningsforskriften (KU-forskriften): 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus5 uttaler at: 
 
«Reguleringsplan må kreves for tiltak som omfattes av forskrift om 
Konsekvensutredning» 
 

Forskriften om konsekvensutredninger inneholder to lister over tiltak:  

 Vedlegg I som inneholder tiltak som alltid skal konsekvensutredes,  

 Vedlegg II som inneholder tiltak som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom 
de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

 
I foreliggende sak er det ikke gjort noen egne vurdering av konsekvenser for tiltaket for omgivelser, 
miljø, naboforhold, trafikk og trafikksikkerhet, tilgjengelighet, belastning for uteområder, 
grunnforhold, flomfare og overvann, kulturmiljø, landskap og fjernvirkning, tidsaspekt, økonomi, 
miljø, naturmangfold og fremmede arter, barn og unges vilkår, risiko og sårbarhetsanalyse, m.m. Det 
er her eierne av eiendommen som må fremlegge slike vurderinger.  
 
Rådmannen er usikker om tiltaket i seg selv vil utløse krav til konsekvensutredning. En vurdering som 
nevnt over ville kunne ha avdekket dette.   
 
Spørsmålet videre vil være hvorvidt tiltaket er av slikt omfang at dette i seg selv tilsier at området bør 
reguleres: 
 
Forarbeidene til loven gir få angivelser i forhold til hva som er den nedre grense for hvilke 
tiltak som kan falle inn under betegnelse «større bygge- og anleggstiltak». 
 
Sivilombudsmannen har uttalt6 følgende om dette: 
 
«Kommunestyret bør i tvilstilfelle velge å utarbeide reguleringsplan. 
Reguleringsplanprosedyren vil både være egnet til å avdramatisere eventuelle forestillinger 
om tiltakets innvirkning på det bestående miljø og gi så vel kommunestyret som innbyggerne 
mulighet til å vurdere tiltaket i en større planmessig sammenheng.» 

 
Rådmannen tolker de ovennevnte uttalelsene dithen at det er mye som taler for at det bør kreves en 
reguleringsplan i denne saken.  
 
Vurdering av konsekvenser: 
Det må anses at konsekvensene ved omsøkte utbygging, ikke er tilstrekkelig belyst.  
En dispensasjon vil derfor etter Rådmannens syn ikke kunne gis uten vesentlig negativ konsekvens for 
miljøet. 
 
Medvirkning i prosessen: 

                                                           
4
 Ot.prp.nr 32 2007-2008, s.228 

5
 Veilerer dispensasjoner 2014 s.9 

6
 SOMB 1990 S.174 
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Rådmannen er av den oppfatning at det ikke er tatt særlige hensyn til medvirkning i foreliggende 
sak. Det er etter høringsrunden i forbindelse med søknaden kommet merknader fra 
Fylkeskommunen som frarådet at det gis dispensasjoner, på bakgrunn av at tiltaket vil 
undergrave intensjonen i kommuneplanen.  
 
Avsluttende bemerkning: 
Rådmannen mener at saken vil medføre et frislipp av kommunens dispensasjonspraksis. Saken vil 
skape en uheldig presedens ved at det er enklere å gi dispensasjoner fremfor at det skal utarbeides 
reguleringsplan. Tiltaket gir ikke fordeler for noen, med unntak av Lars Magnus Braaum og hans 
Braaum som driver sin næringsvirksomhet her.  
 
Rådmannen mener derfor at hensynet bak plankravet i pbl § 12-1 3.ledd blir vesentlig tilsidesatt ved 
å innvilge dispensasjon fra dette kravet.  
 
Det er derfor ikke behov for å vurdere om fordelene er klart større enn ulempene ved å innvilge 
dispensasjon fra plankravet.  
Det gis slikt sett avslag på søknad om dispensasjon fra plankravet etter pbl 19-2 jf. 12-1 3.ledd 
 

 

3.2. Dispensasjon fra pbl §19-2 vedrørende LNF-formålet, pbl § 11-6 og KPA § 4:  
 

 Vurdering hvorvidt hensynet bak bestemmelsene i kommuneplanens arealdel blir vesentlig 
tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen  

 
Det er søkt dispensasjon fra planformålet LNF. Forarbeidene omtaler avvik fra arealplaner 
(Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.242: 
 
«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 ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan. 
 
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra 
hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av 
betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og 
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre 
planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker 
en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.» 

 
Hovedhensynet bak arealformålet i LNF-område er å sikre allmenne ferdsels- og friluftsinteresser, 
bevare landskaps- og jordbrukshensyn samt å bevare sammenhengende landbruksområder. Uheldig 
omdisponering eller fragmentering av landbruksområder og grøntstruktur skal unngås.  
 
Kommuneplanen angir generelle retningslinjer for saksbehandling av dispensasjonssaker i LNF-
områder: 
 

 Tiltak skal ikke berøre eller skjemme automatisk fredede kulturminner og deres sikringssoner. Dersom 
det er kjent automatisk fredete kulturminner i nærheten må det planlagte tiltaket vurderes i forhold til 
kulturminnets nærmiljø og søknaden oversendes kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 

 Tiltak skal ikke berøre viktige områder for biologisk mangfold. 

 Tiltak skal ikke berøre områder som i landbruksplanen for Hadeland er definert som A- eller Bjord 

 Tiltak skal ikke være lokalisert i byggeforbudssonen mot vann og vassdrag, jfr. § 5, men hvis det 
unntaksvis gis dispensasjon skal tilbygg på bebyggelse ikke etableres nærmere vannlinjen enn 
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eksisterende bebyggelse. Tilbygg bør fortrinnsvis etableres i bakkant av eksisterende bebyggelse i 
forhold til vannet, eventuelt som forlengelse av bygningen. Maksimal fasadelengde for fasader uten 
sprang som er eksponert mot vannet eller i landskapsbildet er 10 meter, og med sprang i fasaden kan 
det tillates fasadelengde inntil 12 meter. 

 
Formålet landbruk- natur og friluftsliv gjelder for hele eiendommen. Tiltaket faller åpenbart utenfor 
begrepene «natur» og «friluftsliv» og dette vurderes derfor ikke nærmere.  
 
 
Innenfor begrepet «landbruk» kan bygninger som er nødvendig for tradisjonelt landbruk tillates. 
Foruten noe skog er det ingen deler av eiendommen som bærer preg å være en landbrukseiendom. 
Bygningene brukes i forbindelse med annen næringsvirksomhet for lagring av maskiner og utstyr og 
kan derfor ikke betegnes som driftsbygninger i landbruket.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at hensynet til LNF-formålet vil bli vesentlig tilsidesatt ved å 
innvilge dispensasjon da begge bygningene faller langt utenfor formålene i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Rådmannen er etter det ovennevnte klar på at en dispensasjon vil tilsidesette de hensyn som er satt i 
kommuneplanens arealdel vedrørende LNF- områder, og anbefaler at det ikke gis dispensasjon.  
 
Det gis slikt sett avslag på søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 jf pbl § 11-6 og KPA § 4. 

 
3.3. Dispensasjon fra byggeforbudssonen langs vassdrag, KPA §§ 5.1 jf. 6.2: 

 

 Vurdering hvorvidt hensynet til vernet av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone blir 
vesentlig tilsidesatt.  

 
Det følger av pbl § 1-8 at det er et generelt byggeforbud i et 100-meters belte langs sjø og vassdrag.  
Bestemmelsen siteres under: 
 
1–8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
I 100–metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. 
 
Andre tiltak etter § 1–6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra 
strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved 
innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 
Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller 
reguleringsplan, jf. §§ 11–9 nr. 5 og 12–7 nr. 2. 
 
Forbudet etter andre ledd gjelder ikke der kommunen i kommuneplanens arealdel har tillatt oppføring av 
nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller 
ferdsel til sjøs, jf. § 11–11 nr. 4. 
 
For områder langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser skal kommunen i 
kommuneplanens arealdel etter § 11–11 nr. 5 fastsette grense på inntil 100 meter der bestemte angitte tiltak 
mv. ikke skal være tillatt. 
 

Som en konsekvens av pbl §1-8 implementert bestemmelsen i kommuneplanens arealdel § 5.1 hvor 
er det satt en byggeforbudssone mot Randsfjorden på 100 meter og 50 meter langs vassdrag i LNF. 
Det er i tillegg nedfelt at Randsfjorden ligger i en egen hensynssone med tilhørende retningslinjer ved 
behandling av saker som berører dette, jf KPA § 6.2. 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/-1-6-tiltak/id556735/
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19961220-106.html&emne=tomtefestelov*&&
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-9-generelle-bestemmelser-til-kommune/id556789/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-12-reguleringsplan/-12-7-bestemmelser-i-reguleringsplan/id556809/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-11-bestemmelser-til-arealformal-ette/id556787/
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-11-bestemmelser-til-arealformal-ette/id556787/
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Det sørligste bygget ligger 78 meter fra Randsfjorden.  
 
Hovedhensynet bak byggeforbud langs sjø og vassdrag er å verne strandsonen mot byggetiltak og 
terrenginngrep for å sikre natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap, og allmennhetens interesser, 
samt hindre at tilgjengelighet til sjø og vassdrag reduseres.   
 
I område rundt aktuell eiendom er det flere boliger og hytter som ligger innenfor 100 meter til 
Randsfjorden. Hornslinna deler også mellom fjorden og eiendommen.  
Innvilgelse av dispensasjon for byggetiltak langs Hornslinna er gjort tidligere i flere saker. Rådmannen 
mener, likt med Fylkeskommunens uttalelser, likevel at det ikke bør gis dispensasjon i dette tilfelle da 
bebyggelsen er gjort på en eiendom som ikke er fradelt til bebyggelse, men som en skogteig.  
 
Begge byggene ligger ca. 25 meter fra Gjærdsjøelva. Det er rådmannens vurdering at bruken av 
byggene, og eiendommen forøvrig, med lagring av maskiner, utstyr og annet utstyr relatert til anlegg 
gir økt fare for forurensning ut i elva. Elva leder rett ut i Randsfjorden og evt. utslipp vil derfor føres 
direkte ut i fjorden.  
 
Særlig med hensyn til forurensning innstiller rådmannen på at det ikke gis dispensasjon innenfor 
byggeforbudssonen til Gjærsjøelva jf. KPA § 5.1 (vassdrag i LNF.) 
 
Det gis etter dette avslag på søknad om dispensasjon fra pbl § 19-2 jf. pbl § 1-8 jf KPA §§ 5.1 og 6.2.  
 

3.4. Rådmannens avsluttende kommentarer rundt søkers egen begrunnelse for å 
få dispensasjon 

 
 

Søkers begrunnelse Kommunens kommentar 

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

 

Rådmannen er usikker på hvilken kompetanse 
tiltakshaver eller hjemmelshaverne av eiendommen 
kan påberope seg i forhold til å kunne uttale seg om 
dette. Det er heller ikke lagt frem noen 
dokumentasjon i forhold til det som fremholdes.  

 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. 

 

Det vises til vurdering under pkt. 3.3 

 Sikringssone til bekk mener vi er ivaretatt.  

 

Byggeforbudssone mot Gjerdsjøelva er 50m. Begge 
byggene ligger nærmere enn 50 m, dvs i 
byggeforbudssonen. Det er derved ingen 

ivaretakelse av denne sonen slik søker fremholder. 
 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.  

 

På eiendommen var det en sag- og høvleri som ble 
revet på 60-tallet. Eiendommen er etter dette lagt 
inn som LNF i kommuneplanens arealdel. Det er 
derfor ikke lenger anledning til å drive noen som 
helst næring på eiendommen.  

 Tiltaket bører ikke dyrket mark.  Eiendommen har vært en skogteig, og er avsatt til 
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 LNF.  
 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.  

 

Dette stemmer. Det er ikke foretatt noen videre 
undersøkelser i forhold til eventuelle registrerte 
kulturminner på eiendommen. Dette kan ha vært 
aktuelt dersom eiendommen ble regulert.  

 Adkomstforhold, trafikksikkerhet er gode. 
Ingen vann og avløp tilkoblet bygningene.  

 

Kommunen har ikke mottatt noen uttalelse fra 
Statens vegvesen i forhold til eventuell utvidelse av 
adkomst for næringsaktivitet på eiendommen.   

 Ingen nabomerknader i forbindelse med 
nabovarsling som vedlegg til søknaden. 
Ingen nabobemerkninger oss kjent siden 
byggene ble satt opp ca 2003-2004.  

 

Kommunen ser at søker har sendt nabovarsel til de 
nærmeste naboene rundt eiendommen, men mener 
at virksomheten berører langt flere enn de som bor 
tettest på. Dette ville man kunnet avklart gjennom 
en reguleringsprosess hvor flere hadde fått 
anledning til å uttale seg. 

 
 
Avsluttende kommentarer: 
Dersom Rådmannens innstilling blir vedtatt, og Lars Magnus og Hans Braaum starter en 
reguleringsprosess for området i inneværende år, kan Rådmannen etter søknad fra tiltakshaver åpne 
opp for at bygningene kan bli stående midlertidig inntil reguleringsplanen er vedtatt.  
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen utover ordinær varsling  
 
 

 
Dato: 19. juni 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


