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Arkivsak-dok. 19/00287-12 
Saksbehandler Gina Stensrud 
 

 

 
 

   

22/81 – Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge i 
byggeforbudssonen i Gjærvika 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel punkt 5.2 første kulepunkt jf. punkt 5.1 om forbud mot brygger i 
byggeforbudssonen mot Randsfjorden, jf. plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak 
mv. langs sjø og vassdrag og § 11-6 om rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel på 
følgende vilkår: 

a. Brygga skal være åpen for allmennheten 
b. Det skiltes om at brygga er tilgjengelig for allmenheten 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-
formålet fastsatt i kommuneplanens arealdel, jf. plan og bygningsloven § 11-6 andre ledd  
om rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel. 

3. Vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt,21.11.2019, vår ref. 19/00287-6, 
oppheves 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad 
Begrunnelse/svar på anmodning om redegjørelse 
Uttalelse etter høring – Fylkeskommunen 
 
 
 
Uttalelse etter høring - Fylkesmannen 

Ja 
Ja 
Ikke mottatt 
pr. 19.02.2020 
(Uttalelsesfrist 
02.04.2020) 
Ja 

  
 
 

Oppsummering 
Kommunen mottok søknad om dispensasjon fra byggeforbudssonen mot Randsfjorden og tillatelse til 
tiltaket den 31.01.2020. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet er mottatt den 03.03.2020. Dette 
saksframlegget gjelder kun søknad om dispensasjon, søknad om tiltak behandles administrativt 
dersom planutvalget innvilger dispensasjonssøknaden. Brygga var allerede oppført på 
søknadstidspunktet. Kommunen har tidligere vedtatt pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt 
for ulovlig oppføring/utvidelse av brygga.  
 
Når kommunen mottar søknad om noe som allerede er oppført, blir saken behandlet som ethvert 
annet tiltak uten hensyn til at det allerede er oppført.  

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
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Saken er sendt på høring til statlige og regionale høringsinstanser. Fylkesmannen i Innlandet har 
uttalt:     

 
Fylkeskommunen har ikke svart pr. 20.03.2020, høringsfrist er 02.04.2020.  

Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Eiendommens plassering i kommunen: 
 

 
 
Oppført brygge – plassering: 
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Utvikling – flyfoto (hentet fra vedtak om pålegg av retting og ileggelse av tvangsmulkt): 

 
Situasjonskart (hentet fra søknad): 
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Sakshistorikk 
Gran kommune sendte den 11.02.2019 anmodning om redegjørelse for brygge oppført i 
Randsfjorden like utenfor eiendommen med Gbnr. 22/81, fordi det ikke foreligger noen tillatelse til 
oppføring av brygga. Vi mottok den 14.03.2019 en redegjørelse for tiltaket av ansvarlig søker Rune 
Kjensberg AS.  I brevet er det lagt frem bildedokumentasjon for at det tidligere har stått en brygge på 
den samme steinutfyllingen. Denne er i søknaden opplyst å være benyttet til dampskipstrafikk 
tilknyttet Gjærviken sag og høvleri.  
 
Kommunen foretok en gjennomgang av flyfoto som viser at opprinnelig brygge har vært borte siden 
senest 1971. Kommunens vurdering er at gjenoppbygging av brygge som tidligere har stått der, må 
anses som et nytt tiltak. Dette gjelder selv om brygga er bygget på samme steinfylling som 
opprinnelig brygge. I dette tilfellet er tiltaket søknadspliktig etter pbl. §§ 20-1 og 20-2. Kommunen 
sendte derfor ut varsel om pålegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr den 15.08.2019.  
 
Den 11.09.2019 mottok kommunen brev med ny redegjørelse av omstendighetene rundt brygga og 
tiltakshavers synspunkter om hvorfor brygga ikke er søknadspliktig. Argumentasjonen gikk i hovedsak 
ut på at det er tale om rehabilitering av eksisterende brygge og at brygga var vurdert som ikke 
søknadspliktig av tidligere rådmann. Kommunen har ikke funnet noen skriftlig dokumentasjon for 
dette, og opprettholdt i brev av 26.09.2019 varsel om pålegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. 
Den 21.11.2019 fattet kommunen vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt. 
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Den 31.01.2020 mottok kommunen søknad om tiltak og dispensasjon fra byggeforbudssonen mot 
Randsfjorden. 03.03.2020 mottok kommunen supplering i form av begrunnet søknad om 
dispensasjon fra LNF-formålet. 
 
Søker skrev følgende begrunnelse for dispensasjonsforholdene: 
 
Dispensasjon fra forbud mot brygger i byggeforbudssonen mot Randsfjorden: 
Søker viste til redegjørelse gitt som tilsvar til kommunens anmodning om redegjørelse. Denne er limt 
inn under.  
 

 
 
I supplering mottatt 03.03.2020 ble det også søkt om dispensasjon fra LNF-formålet og punkt A.7 i 
kommuneplanens arealdel. Punkt A.7 er ikke bestemmelser det må søkes dispensasjon fra, men 
formål bak byggeforbudssonene mot vassdrag og relevante vurderingsmomenter i 
dispensasjonssaker for allerede omsøkt dispensasjon fra forbud mot brygger i byggeforbudssonen, jf. 
kommuneplanens arealdel punkt 5.2 jf. punkt 5.1. Begrunnelsen er relevant for den vurderingen som 
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må gjøres i forbindelse med søknad om dispensasjon fra forbud mot brygger i byggeforbudssonen 
mot Randsfjorden, og er limt inn under: 
 

 
  
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.  
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt,21.11.2019, vår ref. 19/00287-6 
 
Økonomi 
Ikke relevant her. 
 
Bemanning 
Ikke relevant her. 
 
 

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

1. Dispensasjon fra forbudet mot brygger i byggeforbudssonen mot Randsfjorden 
Det er i kommuneplanens arealdel punkt 5.1, jf. plan- og bygningsloven § 1-8, fastsatt 
byggeforbudssone langs vann og vassdrag. For Randsfjorden er grensen generelt satt til 100 
meter, med noen unntak. Dette tiltaket ligger innenfor byggeforbudssonen mot Randsfjorden. I 
kommuneplanens arealdel punkt 5.2 er det forbud mot «Brygger og moloer etc.» som tiltak 
innenfor byggeforbudssonen. Omsøkt tiltak krever derfor en dispensasjon fra dette forbudet.  

 
De rettslige vilkårene for å kunne innvilge søknad om dispensasjon følger av plan- og 
bygningsloven § 19-2. Første vilkår er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 
søknad om dispensasjon. Neste vilkår er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. Vilkårene er kumulative, slik at begge vilkårene må 
være oppfylt for at kommunen skal ha adgang til å innvilge dispensasjonssøknaden. Dersom 
begge vilkårene er oppfylt, kan kommunen innvilge søknad om dispensasjon. Hvorvidt dette 
skal gjøres i det enkelte tilfelle er en skjønnsmessig vurdering. Vurderingen er likevel begrenset 
av myndighetsmisbrukslæren, det vil si at det ikke kan legges vekt på utenforliggende hensyn, 
utøves vilkårlig forvaltningsskjønn eller medføre usaklig forskjellsbehandling.1 
Forvaltningsskjønnet må heller ikke være grovt urimelig. 

 
1. Blir hensynet bak bestemmelsen om byggeforbudssone eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon? 
 
I kommuneplanens arealdel punkt A.7 er å hindre forurensning til vassdragene inntil 
forurensningssituasjonen i vassdragene er kartlagt av kommunen, å sikre allmenhetens 
tilgang til vassdragene og å sikre kantvegetasjonen trukket frem som hovedformålet bak 
bestemmelsene om byggeforbudssonene langs vassdrag.  
 
I denne saken er det stablet opp nedraste steiner fra steinfyllingen, og lagt betong med 
treplatting på toppen av brygga. Selv om deler av steinfyllingen sto der fra før, er disse 
arbeidene søknadspliktige. Både oppføring, vesentlig endring og vesentlig reparasjon av 
brygge er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, jf. § 20-1 bokstav a) og b).  
 
Forurensning 
Søker har opplyst at de ikke kan se at tiltaket medfører noen form for fare for 
forurensning. Ettersom brygga er en kombinert båt- og badebrygge må det imidlertid tas 
høyde for at brygga vil kunne føre til en viss fare for forurensning som følge av økt 
båttrafikk. Bruk av betong kan tenkes å medføre en viss fare for forurensning til 
Randsfjorden. All risiko for forurensning til vassdrag er uheldig, og vil være et moment som 
taler imot å innvilge søknad om dispensasjon. Men i dette tilfellet vurderes ikke faren for 
forurensning til å være så stor at hensynet til å hindre forurensning til vassdragene blir 
«vesentlig tilsidesatt» ved å innvilge slik søknad, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 
Tilgang til vassdragene 
Det er i søknaden opplyst om at brygga skal være tilgjengelig for allmenheten. Dersom 
søknad om dispensasjon blir innvilget, vil det bli satt vilkår om at det skiltes om dette. 
Omsøkt tiltak vil slik sett være positivt for allmenhetens tilgang til Randsfjorden. Hensynet 

                                                           
1
 Se NOU 2019:5 Ny forvaltningslov utk. § 40 
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til å sikre allmenhetens tilgang til vassdragene blir derfor heller ikke «vesentlig tilsidesatt» 
ved å innvilge søknad om dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Kantvegetasjon 
Søker skriver selv at de ikke kan se at tiltaket har noe negativ innvirkning på 
kantvegetasjonen. Arbeidene med brygga har ifølge søker i hovedsak bestått av å stable 
opp utraste steiner og anlegge treplatting på toppen. Av flyfoto ser det ikke ut til at 
kantvegetasjonen har blitt negativt berørt av de gjennomførte arbeidene. Det er i 
hovedsak stein i området, og det som er av kantvegetasjon ser ut til å ha vokst seg større i 
flyfoto av nyere dato.  
 
Det følger av kommuneplanens arealdel punkt 4.4 med henvisning videre til 
vannressursloven at det langs alle vassdrag i kommunen med årssikker vannføring avsettes 
en sone på 6 meter på hver side, målt horisontalt fra kanten ved normalvannføring, til 
sikring av kantvegetasjon. All tynning, hogst og etablering av åpninger skal skje i tråd med 
veileder for kantsoner utarbeidet av Landbrukskontoret for Hadeland mars 2011.  
 
Hensynet til å bevare kantvegetasjon vurderes på denne måten ikke å bli «vesentlig 
tilsidesatt» dersom søknad om dispensasjon innvilges, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Hensynene i lovens formålsbestemmelse 
Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 at heller ikke hensynene bak lovens 
formålsbestemmelse, plan- og bygningsloven § 1-1, må bli vesentlig tilsidesatt for at 
søknad om dispensasjon skal kunne innvilges. Viktige hensyn som trekkes frem i lovens 
formålsbestemmelse er bl.a. hensynet til bærekraftig utvikling, langsiktige løsninger, og 
konsekvenser for miljø og samfunn. I denne sammenheng er tiltakets virkning på 
naturmangfold/biologisk mangfold relevant. Det følger av naturmangfoldloven § 7 at 
prinisppene i loven §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet. 
 
Det er ifølge artskart observert flere rødlistede arter i nærheten av brygga, herunder 
lappfiskand, horndykker, svartand og fiskemåke. 
 

 
Kartutsnitt fra artskart.artsdatabanken.no 

 
Søker har opplyst at «Utførte arbeider har i hovedsak vært oppstabling av utraste steiner 
og da med en treplatting på topp». Disse arbeidene vurderes ikke å være av en slik art at 
de påvirker økosystemet i stor grad. Økt båttrafikk og aktivitet nær vannet kan tenkes å 
forstyrre økosystemet i noen grad. Faren for presedens må også vurderes. Det skal tas 
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hensyn til den samlede belastning på økosystemene, jf. naturmangfoldloven § 10. Denne 
saken er på mange måter spesiell i det brygga er tilgjengelig for allmenheten, at det som 
vist på bildene fra Hadeland Folkemuseum har vært en brygge med tilknytning til Gjærvika 
sag på stedet tidligere, slik at brygga kan sies å ha en viss historisk verdi, og at denne 
brygga er bygget på delvis utrast steinfylling fra den gang. Sakens spesielle omstendigheter 
gjør at faren for presedensvirkninger vurderes å være begrenset. Det vurderes på 
bakgrunn omfanget av arbeidene og sakens karakter for øvrig at kunnskapskravet etter 
naturmangfoldloven § 8 er oppfylt, og at føre-var-prinsippet, jf. naturmangfoldloven § 9, 
ikke taler imot å innvilge søknad om dispensasjon. Naturmangfoldloven §§ 11 eller 12 gjør 
seg ikke gjeldende i denne saken. 
 
Det må altså tas høyde for at tiltaket kan få en viss negativ effekt hva gjelder hensynet til 
miljø, jf. det som er sagt om forurensning og biologisk mangfold. Den negative effekten 
vurderes imidlertid ikke å være så stor at hensynet til miljø eller bærekraftig utvikling kan 
sies å bli «vesentlig tilsidesatt», jf. pbl. § 19-2. Brygga vurderes å være et positivt tiltak for 
samfunnet, ved at den skaper bedre tilgjengelighet til Randsfjorden for allmenheten. 
Brygga forventes å være en langsiktig løsning for å sikre allmenheten god tilgang til 
Randsfjorden. Samlet sett vurderes ikke tiltaket å vesentlig tilsidesette hensynene i lovens 
formålsbestemmelse. 
 
  

2. Er fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering? 
 
De mest sentrale ulempene ved å innvilge søknad om dispensasjon er den forstyrrelse økt 
aktivitet i området kan føre til for økosystemet, den fare for forurensning tiltaket 
medfører, og fare for presedensvirkninger. Tiltaket vurderes som nevnt over ikke å 
medføre fare for betydelig forurensning eller forstyrrelse av økosystemet, og også fare for 
presedensvirkninger vurderes å være begrenset. Disse ulempene må vurderes opp mot 
fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon.  
 
Det er vedlagt bilder av brygge med treplatting på stedet fra 1920, og det er opplyst i 
søknaden at denne ble benyttet til dampskiptrafikk i forbindelse med Gjærvika sag og 
høvleri sin tid. Det å (gjen)oppføre/reparere brygga kan slik sett anses å ha en viss 
kulturhistorisk verdi, og er en fordel ved å innvilge søknad om dispensasjon. Vekten av 
dette momentet begrenses imidlertid av at kun deler av steinfyllingen sto igjen etter 
opprinnelig brygge, og at opprinnelig brygge var borte i mange år før arbeidene med 
rehabilitering av brygga tok til.  
 
En annen viktig fordel ved å innvilge søknad om dispensasjon er den positive virkningen 
den har for allmenhetens tilgang til vassdragene. Brygga er i søknaden oppgitt å skulle 
være tilgjengelig for alle, og det anbefales å stille vilkår om at det skiltes om dette. Det er i 
søknaden oppgitt at brygga er brukt av alle i grenda og er et viktig samlingspunkt.  
 
Det følger av retningslinjene i kommuneplanens arealdel punkt A.7 at kommunen kan gi 
dispensasjon til etablering av brygger hvis brygga er et felles tiltak for flere eiendommer og 
den kan benyttes av allmennheten, og brygga ikke innebærer store inngrep i forhold til 
landskap, ferdsel og biologisk mangfold.  
 
(Gjen)oppføringen av denne brygga er gjort av eier av Gbnr. 22/81, men det er i søknaden 
opplyst at brygga i alle år har vært en felles brygge for beboere i grenda, og at den skal 
være åpen for allmenheten. Brygga vurderes heller ikke å utgjøre et stort inngrep i 
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landskap, ferdsel eller biologisk mangfold. En del av steinfyllingen var der fra før arbeidene 
med å (gjen)oppføre brygga tok til, slik at forskjellen i landskapet er mindre enn dersom 
brygga ble etablert på et sted der det ikke tidligere var spor etter brygge. Gjervika er også 
et område langs Randsfjorden der det er mye bebyggelse, se oversiktsbilde under.  
 

 
 
En brygge i dette område er derfor et mindre inngrep i landskapet enn det det ville vært i 
et mer uberørt område. Brygga vurderes å være positiv for ferdsel forutsatt at det stilles 
vilkår om at det skiltes om at den er tilgjengelig for allmenheten. Den er ikke i veien for 
muligheten til å ferdes langs strandkanten, og den gir allmenheten bedre tilgang til selve 
Randsfjorden.  
 
Etter søk i Askeladden er det ikke funnet kulturminner som berøres av tiltaket. 
 
Etter en samlet vurdering, med særlig vekt på den fordelen tiltaket vil ha for allmenhetens 
tilgang til vassdraget, vurderes det at fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon er 
klart større enn ulempene ved dette, jf. pbl. § 19-2. 
 

3. Skjønnsmessig vurdering av om dispensasjon skal innvilges i det enkelte tilfellet 
De rettslige vilkårene for å kunne innvilge søknad om dispensasjon er oppfylt. Det er da 
opp til kommunens skjønn om søknad om dispensasjon skal innvilges. Brygga vurderes å 
være i tråd med kommuneplanens arealdels retningslinjer for dispensasjonspraksis for 
brygger. Særlig bryggas positive virkning for allmenhetens tilgang til vassdraget, og i noen 
grad den kulturhistoriske betydningen av å ha brygge i Gjervika, gjør at kommunen i dette 
tilfellet vil innvilge søknad om dispensasjon fra forbud mot brygger i byggeforbudssonen 
mot Randsfjorden, jf. kommuneplanens arealdel punkt 5.2 jf punkt 5.1. 

 
Rådmannen vil derfor anbefale at planutvalget fatter følgende vedtak:  

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel punkt 5.2 første kulepunkt jf. punkt 5.1 om forbud mot brygger i 
byggeforbudssonen mot Randsfjorden, jf. plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak 
mv. langs sjø og vassdrag og § 11-6 om rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel på 
følgende vilkår: 

a. Brygga skal være åpen for allmennheten 
b. Det skiltes om at brygga er tilgjengelig for allmenheten 
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2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-
formålet fastsatt i kommuneplanens arealdel, jf. plan og bygningsloven § 11-6 andre ledd om 
rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel. 

3. Vedtak om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt,21.11.2019, vår ref. 19/00287-6, 
oppheves 

 
 
Hvis planutvalget ikke ønsker å innvilge dispensasjonen kan det fattes følgende alternative vedtak 
som angitt nedenfor med begrunnelse: 
 
Alternativt vedtak 
De rettslige vilkårene for å kunne innvilge søknad om dispensasjon er oppfylt. Det er da opp til 
kommunens skjønn om søknad om dispensasjon skal innvilges. Kommunen ønsker i dette tilfellet å 
holde seg til hovedregelen om forbud mot brygger i byggeforbudssonen mot Randsfjorden, jf. 
kommuneplanens arealdel punkt 5.1 jf. punkt 5.2. Det skal være høy terskel for å gi dispensasjon fra 
bestemmelser i vedtatt plan, ettersom utstrakt dispensasjonspraksis kan svekke kommuneplanens 
arealdel som styringsverktøy.  
 
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 5.2 jf. punkt 5.1 om forbud mot 
brygger i byggeforbudssonen til Randsfjorden avslås.  

 
 
 

2. Dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel 
 
1. Blir hensynene bak LNF-formålet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse vesentlig 

tilsidesatt ved å gi dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2? 
 
Mange av de samme hensynene gjør seg gjeldende for områder avsatt til LNF-områder 
som for forbud mot visse tiltak i byggeforbudssonen mot Randsfjorden. Hensynet til natur 
vurderes ikke å bli vesentlig tilsidesatt, se vurderingen over for henholdsvis landskap, 
biologisk mangfold/naturmangfold og forurensning. Tiltaket vurderes å være positivt for 
friluftslivet, forutsatt at det skiltes om at brygga er tilgjengelig for allmenheten, se 
vurderingen over om allmenhetens tilgang til vassdraget. Hensynet til landbruk vurderes 
heller ikke å bli påvirket av tiltaket, nærmeste område med dyrket mark er ca. 125 m unna 
brygga. For vurdering av hensynene bak lovens formålsbestemmelse, se over.  
 
Kommunen har vedtatt disse generelle retningslinjene for dispensasjonssaker i LNF-
områder, vurderinger for de enkelte punkter følger fortløpende i kursiv under: 
 

 Tiltak skal ikke berøre eller skjemme automatisk fredete 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, jf. 
undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9. 
 
Etter søk i Askeladden og kommunens egne kartløsninger er det ikke funnet 
kulturminner som berøres av tiltaket. Brygga vurderes derfor ikke å tilsidesette 
dette hensynet.  
 

 Prinsippene i naturmangfoldlovens §§8-12 skal legges til grunn. 
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Tiltaket er vurdert å få en viss negativ effekt på hensynet til naturmangfold, se 
vurderingen av prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 over for dispensasjon fra 
forbudet mot brygger i byggeforbudssonen mot Randsfjorden over. Selv om 
prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 i noen grad taler mot at søknad om 
dispensasjon innvilges, vurderes ikke de negative virkningene å være så store at 
hensynet kan sies å bli vesentlig tilsidesatt. Det er imidlertid et hensyn som taler 
mot å innvilge søknad om dispensasjon, og må veies opp mot andre relevante 
hensyn i vurderingen av om fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon er 
klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 

 Tiltak skal ikke berøre områder som i landbruksplanen for Hadeland er definert 
som A- eller B-jord, og tiltak skal ikke ligge nærmere dyrket mark enn 30 meter og 
ikke nærmere driftsbygninger enn 100 meter. 
 
Nærmeste område med dyrket mark er ca. 125 meter unna brygga. Nærmeste 
driftsbygning er ca. 200 meter unna. Dette hensynet blir ikke tilsidesatt ved å 
innvilge søknad om dispensasjon.  

 
Retningslinjene er med på å synliggjøre de hensyn som ligger bak LNF-område, og som ikke 
må bli «vesentlig tilsidesatt» dersom søknad om dispensasjon innvilges.  
 
Verken hensynene bak LNF-formålet eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 
vurderes å bli «vesentlig tilsidesatt» ved å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formålet, jf. pbl. § 19-2. Første vilkår for å kunne innvilge søknad om dispensasjon er 
derfor oppfylt. 
 

2. Er fordelene ved å innvilge søknad om dispensasjon klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering? 
 
Denne vurderingen samsvarer med vurderingen gjort i forbindelse med søknad om 
dispensasjon fra forbud mot brygger i byggeforbudssonen mot Randsfjorden. Fordelene 
ved å innvilget søknad om dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  

 
Alternativt vedtak 
De rettslige vilkårene for å kunne innvilge søknad om dispensasjon er oppfylt. Det er da opp til 
kommunens skjønn om søknad om dispensasjon skal innvilges. Kommunen ønsker i dette tilfellet å 
holde seg til hovedregelen om at kun nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag tillates i LNF-områder, jf. pbl. § 11-7 annet 
ledd nummer 5 a). En utstrakt dispensasjonspraksis kan svekke kommuneplanens arealdel som 
styringsverktøy.  
 
Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel avslås.  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ordinær nabovarsling.  
 

 
Dato: 20. mars 2020 
Godkjent av rådmannen 
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