
 GRAN  KOMMUNE

Mottaker
Asgeir Wien

Høymyrmarka 119

1391 VOLLEN

Vår  dato

24.05.2019

Vår ref. Arkiv

19/00554-7 298/1/50, ---, L42

Deres  ref.

298/1/50 -  Avslag -  Dispensasjonsbehandling -  Ombygging av fritidsbolig

Gnr. Bnr. Fnr: Gnr.  298 Bnr. 1 Fnr.  50

Byggested: Sagvolden, 2750 Gran

Tiltakstype: Ombygging og tilbygg til fritidsbolig

Tiltakshaver: Asgeir Wien

Hjemmelshaver: Asgeir  Wien

Ansvarlig søker: Siv.  Ark. Kat  &  Vic Design AS

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2  avslår Gran kommune søknad om dispensasjon

fra bestemmelser om takvinkel i reguleringsplan for Sagvolden, sist godkjent 20.09.2017. Det

foreligger ikke en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis.

Gebyr

Byggesaksgebyret på kr.  3000,- må betales til kommunen. Faktura sendes tiltakshaver separat. Det

vises til kommunens prisliste for plan- og byggesaker m.m., vedtatt med hjemmel i pbl  §  33-1.

Saksopplysninger

Søknaden er datert  19.02.2019, mottatt den  19.03.2019  med suppleringer mottatt den  02.05.2019.

Det er søkt om tillatelse til oppføring av et tilbygg på  16 m2 hvor heving av takvinkel inngår som del

av dette arbeidet. Dispensasjonssøknaden gjelder endring av takvinkel på eksisterende fritidsbolig

fra  26  grader til  35  grader.

Det  er  også søkt om dispensasjon fra byggeforbudssonen mot vassdrag. Denne kan behandles

senere, se punktet om videre saksgang.

Planstatus

Eiendommen omfattes av reguleringsplanen for Sagvolden, sist stadfestet/godkjent  20.09.2017, og

regulert til «s esia/område bevarin av eksisterende ritidsbeb else SB  1».  Tiltaket er ikke i

samsvar med regulert formål og reguleringsbestemmelser når det gjelder endring av takvinkel.

Reguleringsbestemmelsene  § 5 andre kulepunkt sier følgende: «B nin ene skal ha saltak.

Eksisterende takvinkel må ikke endres taket må ikke heves n e tako b takvinduer  o  karna

tillates ikke.  »
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Nabovars/ing

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling iht. pbl § 21-3. Gran kommune har ikke mottatt

merknader.

Dispensasjonsvurdering

1. Når kan vi gi dispensasjon?

Pbl. § 19-2 andre Iedd  — dispensasjonsbestemmelsen sier at:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. l tillegg må fordelene være

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra

saksbehandlingsregler.

Hvis de hensynene som planen skal ivareta blir satt til side i for stor grad, kan det ikke gis

dispensasjon.

Når vi vurderer dette, må kommunen ta utgangspunkt i den konkrete planen: Hva skal planen og

bestemmelsene ivareta? Hvilke konkrete hensyn ligger bak planen eller reguleringsformålet det nå

søkes dispensasjon fra?

Hvis kommunen vurderer at hensikten med bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en

dispensasjon, kan det ikke gis dispensasjon. Da er det ikke nødvendig å vurdere om fordelene er

klart større enn ulempene.

2. Kommunens vurdering

Generelt

Selv om vilkåret for grunngitt søknad med overvekt av hensyn, taler for at dispensasjon kan gis, har

søkeren ikke rettskrav på å få dispensasjon. Kommunen kan avslå en dispensasjonssøknad fordi den

foretrekker å avvente planbehandling eller ønsker å være lojal mot gjeldende plan. Kommunen kan

også avslå en dispensasjonssøknad fordi en ønsker utarbeidet ny reguleringsplan for tiltaket.

Vurderingen om dispensasjon bør gis er ikke helt fri, men avgrenses av politiske føringer og

myndighetsmisbrukslæren. Myndighetsmisbruk vil være utenforliggende hensyn, vilkårlighet,

urimelighet og usaklig forskjellsbehandling. Dispensasjoner fra planer reiser særlige spørsmål.

Planen er blitt gitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens

øverste folkevalgte organ, kommunestyret.

2.1.Dis ensas`on fra bestemmelsen om takvinkel.

Tiltakshavers begrunnelse:

«Eier av hytten er svært loka/kjent i området, og har vært på utkikk/jakt etter en i dette ”sitt

barndoms paradis” i veldig mange år. Endelig i  2018 lykkes det å finne en som var til salgs på det

åpne marked. Ervervede hytte ski//er seg ut estetisk fra omkringliggende bebyggelse. Takvinkel er

bare ca. 26 grader, noe som medfører at den fremstår som ”flattrykt”. Som arkitekter og designere,

er vi enige i at en noe brattere takvinkel hadde gitt et bedre estetisk uttrykk, som også gjør at

bygningskroppen vil harmonere bedre med feltet som helhet, og omkringliggende bygg spesielt.



Saksnr:19/00554-7 3

Ønsket dispensasjon:
Kommunale bestemmelser for området tillater takvinkel inntil 35 grader, dog er det ikke tillatt å

endre eksisterende takvinkel. Vi ønsker å øke takvinkel på eks., og tilbygg, til 35grader, slik at dette
da utgjør en dispensasjonssak. Vi er også kjent med at andre på samme felt har fått tillatelse til å

endre takvinkel. - Dette gjelder for eksempel hytte 20371(nr. 37) til Sandr. AS.  »

Dispensasjonsbestemmelsen i pbl viser til to forhold som må være oppfylt for at det kan innvilges

dispensasjon.

1. Det er at hensynet til bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig

tilsidesatt, og at

2. det må være klart større fordeler enn ulemper ved å gi en dispensasjon etter en samlet

vurdering.

Aktuell bestemmelse l reguleringsplanen for Sagvollen:

§ 5 andre kulepunkt - Spesialområde bevaring av eksisterende fritidsbebyggelse.

- Bygningene skal ha saltak. Eksisterende takvinkel må ikke endres, taket må ikke heves, nye

takoppbygg, takvinduer og kornapp tillates ikke.

Konklusjon

Kommunen mener at det å innvilge dispensasjon vil kunne skape en uheldig presedens og

forskjellsbehandling i fremtiden. Planbestemmelsen er helt tydelig på at takvinkel ikke kan
endres. Reguleringsplanen var også gjennom en planendring i 2017 uten at disse
bestemmelsene ble vurdert endret. Det at flere andre fritidsboliger i område har annen
takvinkel er derfor ikke et forhold som taler for, når planen er så tydelig på at takvinkler ikke
skal endres. Kommunen vurderer at bestemmelsene i planen bli vesentlig tilsidesatt ved å
innvilge dispensasjon, kommunen kan derfor ikke innvilge dispensasjon.

Kommunens generelle vurdering av de andre forhold i søknaden

1. Dispensasjon fra byggeforbudssonen mot vassdrag.

Plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd og tredje sier;

Andre tiltak etter § l-ôførste ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen

enn 100meterfra strand/injen målt i horisontalp/anet 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. §§ 11-9nr.  5  og 12-7 nr. 2.

Det er søkt dispensasjon fra § 1-8 da fritidsboligen ligger ca. 22 meter fra Steinsjøen. Kommunen

anser at hensynene som bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir vesentlig tilsidesatt og at

fordelene er større enn ulempene ved å gi dispensasjon.

2. Søknad om oppføring av tilbygg.

Ønsket tilbygg, med unntak av endret takvinkel, er i tråd med reguleringsplanen og kommunen har

ingen bemerkninger mot å gi tillatelse til dette dersom takvinkelen forblir slik den er i dag

(uforandret).
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Videre saksgang

Hvis det Ønskes å søke om tillatelse på nytt kan ny søknad om tillatelse sendes inn, uten at søknad

om dispensasjon fra pbl. § 1-8 sendes inn på nytt. Vi anser denne som kurant hvis ny søknad er

mottatt innen ut an en av dette kalenderåret.

Ny søknad må likevel nabovarsles.

Klage

Vedtaket kan påklages. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker

fra mottak av dette vedtaket.

Med hilsen

Plan, bygg og oppmåling

Karoline Unnli Mathisen

Stedfortreder, enhetsleder PBO

Jan-Fredrik Høgsaas

Saksbehandler byggesak

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Mottaker Adresse Post

Kat & Vic Design Roalinna 15 E 2740 ROA

Asgeir Wien Høymyrmarka 119 1391 VOLLEN
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Bildekolleksjon med informasjon om takvinkler på hytter på Sagvollen gamle hytteområde på Gran.
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Hytte#  4  Asgeir Wien. Ca 26 gr takvinkel. Hytte #5 bak: ca 30 gr Takvinkel.
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Hytte# 1:ca 35 gr Takvinkel
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Hytte# 2. ca 50 gr takvinkel

;

i

‘{-

Hytte# 3: ca 35 gr Takvinkel
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Hytte#6: ca 35 gr Takvinkel
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Hytte# 8: ca 35gr Takvinkel
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Hutte# 9 foran: ca 45 gr takvinkel.  Hytte  #7 bak: ca 40 og 35gr takvinkel



'n

s. '7' '

,LL:}):

9%*

å

Hytte# 10: ca 35 gr takvinkel.

 
Hytte# 11: ca 40 gr Takvinkel
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Hytte# 92 foran: ca 32 gr Takvinkel. Hytte# 89 bak (T—foreningen): ca 35 gr Takvinkel
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Hytte# 12: ca 30 gr Takvinkel
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Hytte# 91. Sagvollstallen 35gr vinkel. Låven bak: 40  g  vinkel
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Hytte# 13: ca 40 gr Takvinkel.
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Hytte# 14: ca 35 gr Takvinkel
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Pumpehus grunnvann: takvinkel ca 35 gr Takvinkel
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Hytte# 15. ca 10 og 37 gr takvinkel
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Hyttefl 16: ca 30 gr Takvinkel.
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Hyttefl  17. Takvinkel ca 35 gr

I

å

`”“~«._



vfi*

Hytt

 

e #18: ca 35 gr takvinkel
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Hyttett 19: ca 38 gr takvinkel
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Hytte# 24. ca 45 gr takvinkel.
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Hytte# 25. ca 15og 35 gr Takvinkel
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Hytte 33: ca 40 gr og 15gr takvinkel

 
Hytte# 50: ca 40 gr takvinkel.
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Hytte# 43:  ca  38 gr takvinkel
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Hytte# 35: ca 38 gr takvinkel.

Hytte# 36: ca 35 gr takvinkel.
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Hytte# 30: ca 40 gr takvinkel
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Hytte# 31: ca 38 gr takvinkel



m

 

 
:t

     Rf. «_ -  + ,, :4-. 

Hytte#26: ca 35 gr takvinkel



Hytte# 41: ca 37 gr takvinkel
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Hytte# 42: ca 35 gr takvinkel
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Hytte# 27: ca 38 gr takvinkel.



Hyttefi 90: ca 33 gr takvinkel.
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Kartoversikten viser hyttene det er tatt bilde og målt takvinkler på. Hyttene som er gjengitt i

dokumentet er huket av med rød farge.

Asgeir Wien

23.01.2019


