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298/1/70 - Søknad om dispensasjoner for tilbygg på fritidsbolig
Rådmannens innstilling:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 jf 11-6 og 12-4 avslås søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1 om tiltak i byggeforbudssonen, jf. plan- og
bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag og reguleringsplan for
Sagvolden § 6 om forbud mot utvidelse av eksisterende fritidsboliger i områder for
spesialområde bevaring SB2.

Saksdokumenter

Vedlagt

Søknad
Høringssvar Fylkeskommunen

Ja
Ja

Oppsummering
Det er søkt om å sette opp et tilbygg på en eksisterende fritidsbolig på Sagvolden, Gbnr. 298/1/70.
Fritidsbolien eies av to familier, med hver sin halvpart. Søkers fritidsbolig har i dag en BYA 27,7m²,
og nå vil de øke den med ytterligere 22m².
For å føre opp et tilbygg på omsøkt fritidsbolig, kreves det dispensasjon fra to forhold:
1. Reguleringsplanen for Sagvolden § 6 som forbyr utvidelse av eksisterende fritidsboliger
2. Byggeforbudssonen i Kommuneplanens Arealdel (heretter KPA) § 5.1.
Begrunnelse for søknad om tilbygg fra tiltakshaver er mer plass og hensiktsmessig bruk.
Rådmannen anbefaler at søknaden avslås.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Kommunen mottok søknad om dispensasjon vedrørende oppføring av tilbygg til eksisterende
fritidsbolig på eiendom Gbnr, 298/1/70 Sagvolden den 17.2.20.
Fritidsboligen har to boenheter. Det er nå kun den ene delen av denne som er omsøkt utvidet.
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I søknaden har søker skrevet følgende:
Olaf og Anne Bjone ønsker å bygge et tilbygg til hytta på Sagvolden. Bakgrunnen er et ønske om å
sikre fortsatt aktiv bruk av hytta ved blant annet å innrede et soverom i første etasje for eldre
familiemedlemmer som ikke lenger kan benytte trapp opp til hemsen, samt å kunne ha plass til å ha
besøk av barnebarn og øvrige familie. Eksisterende BYA (den ene delen av bygningen) er 27,7m².
Tilbygget er tenkt ved å forlenge eksisterende skur slik at denne får i hele lengden av bygningen,
samt å forlenge bygningen i lengderetning.

Eiendommen ligger i reguleringsplanområde for Sagvolden, vedtatt den 20.9.2017, i spesialområde
bevaring av eksisterende fritidsbebyggelse, SB2 (høy verneverdi).
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Søkers begrunnelse

Til søknaden er det lagt ved notat fra befaring fra Randsfjordmuseet den 11.9.2018.
Her fremgår følgende:
«Hytta til Melbostad er bygget til og pusset opp på en slik måte at verneverdien for hytta i seg selv er
lav, men likevel høy som del av miljøet på Sagvolden. Hytta ligger lengst bort i grenda, på andre siden
av demningen, med gavlen på andre siden av huset inn mot resten av bebyggelsen. Tiltaket til Bjone
vil være nokså skjult og dermed ikke forringe områdets helhet i nevneverdig grad.
(…)
Hytta har to boenheter, den eldste, som tilhører Melbostad, er ifølge eierne satt opp i 1911. Den
andre delen kom noe senere. Huset er bygget i kledd bindingsverk og ble pusset opp i rundt
årtusenskiftet. Det fikk ny kledning av liggende perlestaff og taktekking av svart blikk som imiterer
takstein.»
Under er situasjonskart som viser tilbygg til fritidsboligen.
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Melbostad sin del

Delelinje hytta

Bjone sin de

Under er det satt inn plantegning som viser omsøkt tilbygg.

Det er to forhold som må vurderes særskilt i denne saken og som er grunnlag for en politisk
behandling:
1. Skal man gi dispensasjon fra reguleringsplan for å tillate tilbygg i dette spesielle området av
Sagvolden?
2. Skal man gi dispensasjon fra byggeforbudssonen mot vassdrag?
Saken har vært på høring vedrørende bygging i byggeforbudssone til Fylkesmannen. Følgende svar
kom inn derfra den 6.3.2020. (Kun deler av uttalelsen siteres under, det vises for øvrig til uttalelsen i
sin helhet vedlagt saksfremlegget).
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Konsekvenser
Lover og forskrifter
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, Kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for
Sagvolden.
Eksisterende planer
Området ligger i reguleringsplanområde for Sagvolden, vedtatt den 20.9.2017, i spesialområde
bevaring av eksisterende fritidsbebyggelse, SB2 (høy verneverdi). I bestemmelsen § 6 er det forbud
mot å utvide eksisterende fritidsboliger.
§ 6. Spesialområde bevaring av eksisterende fritidsbebyggelse, SB 2 (høy
verneverdi): Innenfor område SB 2 tillates ikke noen utvidelse av eksisterende
fritidsboliger. Det tillates ikke bygd nye fritidsboliger. Kommunen kan i spesielle
tilfeller gi tillatelse til mindre ombygginger eller bygningsmessige endringer
dersom dette vurderes som positivt i forhold til formålet med å bevare områdets
karakter. Slike endringer kan bare tillates innenfor reglene i
reguleringsbestemmelsene § 5. Uthus og båthus kan vedlikeholdes, men tillates
ikke utvidet eller bygget opp igjen hvis de er blitt ødelagt eller revet. Jf plan og
bygningslovens §§87 og 89.
Et tiltak her vil også berøres av bestemmelse om byggeforbudssone i Kommuneplanens arealdel pkt.
5.1.
Langs følgende vassdrag fastsettes byggeforbudssonen til 100 meter:
(…)
Leira- Hurdalssjøvassdraget
(…)
I Leira-Hurdalsvassdraget skal forvaltningsklasse 3 i rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag
følges.
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Gjeldende vedtak
Ikke relevant
Økonomi
Ikke relevant for vurderingen
Bemanning
Ikke relevant

Uttalelse fra andre utvalg

Ja/Nei

Ungdomsrådet
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Andre råd eller utvalg

Nei
Nei
Nei
Nei

Vurdering/alternative løsninger
Saken omhandler to dispensasjonsforhold:
1. Dispensasjon fra byggeforbudssone mot vassdrag, KPA § 5.1.
2. Dispensasjon fra reguleringsplan for Sagvolden § 6 vedrørende forbud mot utvidelse av
eksisterende fritidsboliger.
Det er kun dispensasjonene som behandles nå. Selve byggesaken vil bli behandlet i eget
administrativt vedtak dersom det gis dispensasjoner i planutvalget.
Rådmannen anser saken som prinsipiell med tanke på at det søkes dispensasjon for å gjøre tiltak i en
del av Sagvolden som er avsatt til spesialområde bevaring med høy verneverdi– SB2 – i tillegg til at
det berører byggeforbudssonen mot vassdrag.
Rådmannen er kommet til å ikke innvilge dispensasjon for noen av forholdene.
Reguleringsbestemmelsene og kommuneplanens arealdel er klare i denne området av planområdet –
nemlig at det ikke tillates noen utvidelse av eksisterende fritidsboliger eller bygging i
byggeforbudssonen.
En tillatelse vil dessuten etter Rådmannens syn kunne medføre presedens for senere
sammenliknbare saker.

1. Dispensasjon fra forbudet mot tiltak i byggeforbudssone mot Vassbråa
Det er i kommuneplanens arealdel punkt 5.1, jf. plan- og bygningsloven § 1-8, fastsatt
byggeforbudssone langs vann og vassdrag.
For Vassbråa1 er byggeforbudsgrensen satt til 100 meter.

1

Er en del av Leira- og Hurdalssjøvassdraget
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I kommuneplanens arealdel punkt 5.2 er hva som/hvilke tiltak inngår i byggeforbudssonen
nærmere klargjort, hvor dette tiltaket faller inn under punktet om forbud mot «Nye tiltak
lokalisert mellom hovedbygning på eiendommen (fritidsbolig, bolig, våningshus) og
strandsonen.»
Omsøkt tiltak krever derfor en dispensasjon fra dette forbudet.
Det fremgår av KPA § 5.1 at, Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag også
gjør seg gjeldende for tiltak ved Leira-Hurdalssjøvassdraget.
I nevnte forskrift fremgår av pkt 4 retningslinjer for vassdragsbeltet, at
Det er svært viktig å bevare naturens preg av å være lite berørt av moderne
menneskelig aktivitet. Alle former for omdisponering av arealer i vassdragsbeltet
bør unngås. Vannkvalitet og naturlig vannføring må søkes opprettholdt og alle
former for inngrep som reduserer vassdragets verdi må søkes unngått.
Det fremgår videre av nevnte forskrift:
Vassdragene er viktige elementer i norsk natur. Ingen andre nasjoner i Europa kan
vise til lignende variasjon i vassdragsnaturen. Samtidig har vann og vassdrag til
alle tider vært viktig lokaliseringsfaktor for bosetting og ferdsel. Store deler av
landets kulturminner og kulturmiljøer finnes derfor i vassdragsnære områder.
Mange av disse har direkte tilknytning til vassdragene og viser at utnytting av
vannkraft har lange tradisjoner.
Det er derfor klart at forskriften må legges til grunn ved behandling av denne sak.
Et av formålene med pbl, er å komme frem til samordnede vedtak om bruk og vern av ressurser
og om utbygging, jf pbl § 1-1 (lovens formålsparagraf).
1.1 Om dispensasjonsvurderingen
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.2
Forvaltningsskjønnet må heller ikke være grovt urimelig.
1.2 Blir hensynet bak bestemmelsen om byggeforbudssone eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon?
Hovedformål med byggeforbudssonene langs vassdrag, er å hindre forurensning til
vassdragene, sikre allmennheten tilgang til vassdragene og å sikre kantvegetasjon.
1.2.1. Forurensning
2

Se NOU 2019:5 Ny forvaltningslov utk. § 40
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En økning av arealer på fritidsboligen, vil ikke automatisk medføre noen økt fare for
forurensning. Det er ikke slik at arealene som her omsøkes er så omfattende at det
er noen tenkt situasjon at fare for forurensning vil være så stor at hensynet til å
hindre forurensning til vassdragene blir «vesentlig tilsidesatt» ved å innvilge søknad,
jf pbl § 19-2.
1.2.2 Tilgang til vassdraget
En økning av arealer på eiendommen kan medføre at området blir ytterligere
privatisert, som igjen kan medføre at allmennhetens tilgang til strandsonen blir
begrenset.
Fritidsboligen står allerede helt inntil vannkanten, og noe av tilbygget som her er
omsøkt medfører at friluftsinteressene blir ytterligere begrenset.
1.2.3 Kantvegetasjon
Det ligger allerede en fritidsbolig på eiendommen, og omsøkt tiltak er relativt
beskjedent. Rådmannen anser at tiltaket ikke kan sies å ha noen direkte negativ
innvirkning på kantvegetasjonen.
1.2.4 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.
I Vassbråa er det observert flere rødlistede arter, Vipe, Hettemåke og Storspove som
er sterkt truet. I tillegg har man gjøk, stær, taksvale, gulsåpurv, sivspurv, lirype,
fiskemåke, fiskeørn og sandsvale som er nær truet.
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.
Rådmannen er kommet til at et tilbygg på fritidsboligen, vil føre til at intensjon bak regel om
byggeforbudssone i KPA § 5.1 vil bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge søknaden. Vassbråa omfattes
av de rikspolitiske retningslinjene om bevaring, i tillegg til at det er inntatt en bestemmelse om dette
i KPA § 5.1. Kommunen vedtok i juni 2019 ny KPA, og Rådmannen mener en dispensasjon her vil
undergrave det arbeidet som er lagt med planen og intensjonene bak bestemmelsene.

1.3 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 forstyrrelsen økt
aktivitet i området kan føre til for økosystemet, den fare for forurensning tiltaket medfører,
og fare for presedensvirkninger.
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Rådmannen har allerede over lagt til grunn at intensjon bak bestemmelse blir vesentlig
tilsidesatt dersom dispensasjon her innvilges. Det vises til at friluftsinteresser ved
fremkommelighet langs strandlinje og de rikspolitiske retningslinjene bidrar til at det
foreligger en overvekt av ulemper fremfor fordeler ved å skulle innvilge dispensasjon.
Rådmannen er etter dette kommet til å avslå søknad om dispensasjon for å bygge i
byggeforbudssonen med hjemmel i pbl § 19-2 dispensasjonsbestemmelsen jf 11-6 rettsvirkning av
kommuneplanens arealdel.
2. Dispensasjon fra reguleringsplan for Sagvolden E-95
2.1 Om dispensasjonsvurderingen:
Tiltaket er i strid med reguleringsplanen § 6 og er avhengig av dispensasjon for å kunne
bygge ut. Se for øvrig det som er skrevet over under pkt. 1.1.
2.2. Vurdering om hensynet bak bestemmelsene om utvidelse av fritidsboliger i SB2 blir vesentlig
tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen.
I planbeskrivelse fremgår følgende bakgrunn for reguleringsarbeidet:
Pkt. 1.1 Bakgrunn
Reguleringsplan for Sagvolden ble vedtatt i 1995. Intensjonen med planen var å ta vare på
det spesielle bygningsmiljøet. Det var enighet om at det skulle være strenge regler i de
områdene som ble åpnet for ny hyttebygging, for å ivareta byggeskikk og skala på
bebyggelsen.
(…)
Pkt. 2.3.1 Eksisterende bebyggelse og bruk
Sagvolden er et ettertraktet og kjent hytteområde som har eksistert i generasjoner.
Opprinnelig var nesten alle de gamle hyttene eid av Gran Almenning, men i de senere år
har hyttene fått festenr. Og blitt solgt til privatpersoner. Reguleringsplan for Sagvolden ble
vedtatt i 1995 og ga rom for utbygging av nye hytter i område kalt H1 og H2 i gjeldende
plan, til sammen 26 hytter.
Bakgrunnen for det opprinnelige reguleringsplanarbeidet var et klart ønske fra grunneier
Gran Almenning og Gran kommune om å ta vare på det spesielle bygningsmiljøet på
Sagvolden. Det var enighet om at de samme strenge reglene for hyttestørrelse og
byggeskikk skulle gjelde for de nye som for de game hyttene, slik at det ble et mest mulig
enhetlig preg over hele området.

I formålsparagrafen, § 2, til reguleringsbestemmelsene står det:
Intensjonen og målsettingen med planen er å:
- Bevare den kulturhistoriske verdifulle bebyggelsen både i sin helhet og som
enkeltelementer.
Tilpasse ny fritidsbebyggelse i området ved skånsom utnyttelse innenfor de
rammer som stedets særpreg og tradisjon setter.
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Sagvolden representerer et spesielt bygningsmiljø og det er nettopp ønske om å bevare dette miljøet
som er bakgrunnen for reguleringsplanen. De relativt strenge bestemmelsene er satt for å sikre at
dette ivaretas i størst mulig grad.
Rådmannen legger til grunn det som står i planbeskrivelsen i forbindelse med behandling av denne
saken.
Hovedhensyn ved utarbeidelse av planen, har siden dennes opprinnelse vært å åpne opp for ny
hyttebygging og samtidig ivareta det spesielle bygningsmiljøet som har eksistert i generasjoner på
Sagvolden. Planen er derfor inn i områder for bevaring av eksiterende fritidsbebyggelse – SB1 og SB2,
område for fritidsbebyggelse – H1 og H2. I områdene avsatt til bevaring, skal det være strenge
restriksjoner for endringer.
SB2, som her gjelder, innehar de strengeste restriksjoner for hele planområdet av hensyn til bevaring
av det spesielle bygningsmiljøet. Det er klart hva som er formålet med bestemmelsen i § 6
Innenfor område SB 2 tillates ikke noen utvidelse av eksisterende fritidsboliger.
Andre ledd i samme bestemmelse åpner opp for noe bruk av skjønn
Kommunen kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til mindre ombygginger eller
bygningsmessige endringer dersom dette vurderes som positivt i forhold til
formålet med å bevare områdets karakter.
I denne saken har Randsfjordmuseet uttalt seg, og mener fritidsboligen i seg selv har en
kulturhistorisk lav verdi. Bygget inngår imidlertid som en del av et miljø. Det pekes også på at den
delen som her ønskes bygd ut, vender vekk fra bygningsmiljøet og vil være lite synlig for
omgivelsene.
Rådmannen er skeptisk til å skulle åpne opp for utbygging av fritidsboligene i dette området av
Sagvolden, basert på grunnlag som museet her må sies å vise til.
Eiendommen omfattes av bestemmelsene om spesialområde bevaring, og bestemmelsene har blitt
til gjennom en omfattende reguleringsprosess. Reguleringsbestemmelsene for Sagvolden har flere
ganger blitt revidert, men ikke bestemmelsene for dette spesielle området – SB2 som har en høy
verneverdi. Det er heller ikke funnet tilsvarende saker i dette området hvor det er gitt dispensasjon
for utbygging. Området er spesielt i kommunen, og forteller en historie for ettertiden. Dersom man
skulle starte med å åpne opp for endringer i dette miljøet, tror rådmannen at det vil være veldig
vanskelig å skulle si nei til nestemann i fare for å bryte likebehandlingsprinsipper.
Rådmannen mener derfor man skal være forsiktig med å åpne opp for å fravike fra hovedregelen i § 6
første ledd.
Andre ledd anses heller ikke tilstrekkelig for å innvilge dispensasjon. Det anses ikke sannsynliggjort at
et tilbygg på eksisterende fritidsbolig her vil være positivt for formålet med å bevare områdets
karakter.
Rådmannen anser hensynet å bli vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon fra reguleringsplan §
6, og foreslår med dette å avslå søknaden med hjemmel i pbl § 19-2.
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2.3 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Siden hensikten som planen er ment å ivareta anses som vesentlig tilsidesatt er det ikke behov for å
vurdere om fordelene er større enn ulempene.
Rådmannen vil imidlertid knytte noen kommentarer om dette.
Fra tiltakshavers hold, legges det til grunn at en dispensasjon vil gjøre fritidsboligen mer egnet til
bruk for hele familien med tanke på plass samt tilgjengelighet.
Det negative ved å skulle gi dispensasjon er etter Rådmannens syn, at man ved dette vil åpne opp for
en mindre restriktiv holdning for endring i et område avsatt til bevaring. Det er av stor kulturhistorisk
verdi å ha bygningsmiljø slik som man finner på Sagvolden. Bygningene i SB1 og SB2, som er avsatt til
bevaring, er for det meste autentisk slik de var da de ble oppført.
Ved å åpne opp for endring av disse bygningene, vil miljøet etter Rådmannens syn gå tapt. Det vil
ikke lenger være et miljø som forteller våre etterkommere historien om området og bruken av
Sagvolden. Ved å endre på bygningene i slike miljøer, vil med tiden området bli tilsvarende et
ordinært fritidsboligområde. Dette fordi bestemmelsen om bevaring vil bli fullstendig uthulet og
verdiløs.
Det er flere områder i kommunen som er avsatt til fritidsbebyggelse, og mange har bestemmelser
som åpner for at man kan gjøre de endringene og utvidelsene som man selv ønsker. Bestemmelsene
for Sagvolden er slikt sett unike i plansammenheng for kommunen. Rådmannen mener derfor at det
ikke er en overvekt av fordeler til at det kan gis dispensasjon i denne saken.
Rådmannens innstilling blir derfor som følger:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 jf 11-6 og 12-4 avslås søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1 om tiltak i byggeforbudssonen, jf.
plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag og
reguleringsplan for Sagvolden § 6 om forbud mot utvidelse av eksisterende fritidsboliger.

Alternativ vurdering:
Rådmannens innstilling:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 jf 11-6 og 12-4 innvilges søknad om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel punkt 5.1 om tiltak i byggeforbudssonen, jf.
plan- og bygningsloven § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag og
reguleringsplan for Sagvolden § 6 om forbud mot utvidelse av eksisterende fritidsboliger.

Kommunikasjons- og informasjonstiltak
Ingen særskilte utover ordinær nabovarsling

Dato: 24. mars 2020
Godkjent av rådmannen
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