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MØTEINNKALLING   
 

 

Planutvalget 
 
Dato: 08.05.2019 09:00  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00021  
Arkivkode: 033   
 
 
Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Willy Westhagen, og meldes via epost 
willy.westhagen@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. 
 
 
 

Tema/orienteringer 

 Arbeidet med flomforebygging i Brandbu v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 

 Nye planprosesser v/ fagansvarlig plan Sigrid Lerud 

 

 

SAKSLISTE  

    

  Godkjenning av møtebøker fra møtene 20.03. og 25.04.2019  

17/19 18/03183-27 Reguleringsplan for Solvang - fastsettelse av planprogram  

18/19 19/00705-3 
99/11 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse 
med etablering av treningssenter 

 

19/19 17/00095-39 
139/4, 5 og 6 - Avslag på søknad om dispensasjon vedrørende vilkår 
om å rive stall ved skogshusvær 

 

20/19 16/01237-23 
75/24 - Klage vedrørende avslag på søknad om oppføring av uthus 
utenfor byggegrense 

 

21/19 18/01041-19 298/1/119 - Klage over vedtak om overtredelsesgebyr  

22/19 18/01041-20 
298/1/119 - Klage over planutvalgets vedtak av 6.2.2019 og pålegg om 
riving/flytting - vedrørende uthus i LNF-område 

 

mailto:willy.westhagen@gran.kommune.no


 2  

23/19 19/00174-13 
53/21 - Klagesak vedrørende vedtak om avslag for oppføring av 
bod/skjul med tilhørende platting i byggeforbudssone mot Mæna 

 

    

 
 
 
Gran kommune, Jaren, 30. april 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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17/19 Reguleringsplan for Solvang - fastsettelse av planprogram 
 
Arkivsak-dok.  18/03183-27 
Arkivkode.  Solvang skole  
Saksbehandler  Sigrid Lerud 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 17/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Planutvalget i Gran kommune planprogram for 
Solvang, revidert 26.04.2019. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Planprogram revidert 26.04.2019 Ja 
Oppsummering av innspill Ja 
Brev til berørte grunneiere mm om endring av plangrense Ja 
Høringsuttalelse naboer datert 22.02.2019 Ja 
Direktoratet for mineralforvaltning 29.01.2019 Ja 
Statens vegvesen 15.01.2019 Ja 
Fylkesmannen i Innlandet 25.01.2019 Ja  
NVE 19.02.2019 Ja 
Oppland fylkeskommune 29.01.2019 Ja 
  
                  
 

Oppsummering 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på arealet til tidligere Solvang 
barneskole. Området er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i gjeldende kommuneplan. Det 
betyr at boligbebyggelse på området er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Det er derfor 
utarbeidet forslag til planprogram for planarbeidet. Forslag til planprogram har vært på høring 
samtidig som det ble varslet om planoppstart.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Solvang barneskole ble lagt ned i 2016 og elevene overført til Brandbu barneskole. Skolen ble brukt 
som midlertidig ungdomsskole skoleåret 2016/2017.  
 
Kommunestyret behandlet i møte 20.09.2017 (sak 59/17) en sak om den kommunale 
bygningsmassen og vedtok å selge Solvang skole. 
 
Området er i dag regulert til «offentlige bygninger» i reguleringsplan for Solvang skole – utvidelse, 
vedtatt 30.10.2003. 
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Omregulering til bolig er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Forskrift om 
konsekvensutredninger stiller krav til konsekvensutredning av nye bolig- og fritidsboligprosjekter som 
ikke er i samsvar med overordnet plan. (§ 6 b),Vedlegg I nr.25) 
 
Planområdet 
Solvang skole ligger med atkomst fra Eggelinna og er omgitt av landbruksarealer. Eggeelva avgrenser 
området i øst. 
Planprogrammet inneholder en detaljert redegjørelse for eksisterende forhold rundt landbruk, 
atkomst, naturmangfold, flom/overvann, usikkerhet rundt grunnforhold, kulturminner mm. 
 

 

Oversiktskart, som viser planområdets 
beliggenhet nord for Brandbu sentrum. 

 
Ved planoppstart ble det varslet et noe større planområde enn det som nå legges til grunn i 
planprogrammet. Planområdet ble redusert av to grunner: 

 Tidligere regulert atkomst (ikke bygget) anses som uaktuell på grunn av krav om arkeologiske 
utgravninger. 

 Regulering til landbruksformål i nord/vest vil utløse uforholdsmessig store kostnader til 
arkeologiske undersøkelser. 

Planområdet er dessuten utvidet til også å omfatte vestsiden av Eggelinna, for å gi plass til 
bussholdeplass. 
 

Varslet planområde Justert planområde etter høring av 
planprogram 

  

Solvang skole eies av Gran kommune. Eiendommen besto tidligere av flere gnr/bnr, som nå er slått 
sammen. 
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Området er avsatt til eksisterende og 
framtidig offentlig eller privat tjenesteyting i 
kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2011. 
Arealbruken er videreført i forslag til ny 
kommuneplan. 

 
Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 2003 og 
regulerer skolen med tilliggende arealer til 
offentlig formål. 

 
 
Forslagsstiller er Gran kommune, eiendomsavdelingen og Plan og Prosjekt Arkitekter er engasjert for 
å lage reguleringsplanen. 
 
Oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble varslet den 09.01.2019. Høringsfristen var 
25.02.2019. 
Det er kommet inn seks høringsuttalelser: 

Avsender Dato Merknad Forslagsstillers kommentar/ 
Rådmannens kommentar 

Statens vegvesen 15.01.19 Innledningsvis kommenterer SVV 
hensynet til overordnet plan. 
Planområdet er ikke avsatt til 
boligområde i gjeldende 
kommuneplans arealdel, som ble 
vedtatt i 2011. Arealdelen er 
under revisjon og var på tredje 
gangs høring høsten 2017 uten 

Forslagsstillers kommentar: 
Kommentarene fra Statens 
vegvesen tas med videre inn i 
planarbeidet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Planområdet er endret, slik at 
ny atkomst og 
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at området var omtalt som 
aktuelt byggeområde for bolig. 
SVV ser det som uheldig at 
området ikke har vært gjenstand 
for en helhetlig vurdering og 
prioritering i 
kommuneplanprosessen. 
 
Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging har som 
mål å fremme utvikling av 
kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og 
legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer. 
Planområdet ligger utenfor 
tettbebyggelsen på Brandbu, og 
SVV mener dette kan bidra til at 
området i stor grad blir bilbasert. 
Det er gang- og sykkelvei til 
Brandbu sentrum langs fv. 44, 
mens kollektivtilbudet er 
begrenset. Statens vegvesen ber 
derfor om at samordnet areal- 
og transportplanlegging tas med 
som utredningstema, og at det 
gjøres en enkel beregning av 
trafikkmengde og ev. 
transportmiddelfordeling som 
følge av planlagt utbygging. 
Videre bør tiltaket vurderes opp 
mot mål om kompakt 
tettstedutvikling og redusert 
transportbehov jf. de statlige 
planretningslinjene. 
 
Området har i dag atkomst fra fv. 
44 Eggelinna via kommunal vei 
Dæhlengutua. Krysset har 
begrensa sikt og en uheldig 
utforming. I gjeldende 
reguleringsplan for Solvang skole 
(vedtatt 2003) er det regulert inn 
en annen atkomstvei lenger sør 
langs fv. 44. Denne vil 
beslaglegge dyrka mark, og nytt 
kryss med fylkesveien vil heller 
ikke her få optimale siktforhold. 
Statens vegvesen kan akseptere 
at Dæhlengutua fortsatt brukes 
som hovedatkomst til 

bussholdeplasser kan ivaretas. 
Samordnet areal- og 
transportplanlegging er tatt 
inn i planprogrammet. 
Det kreves 
konsekvensutredning fordi 
planområdet ikke er avsatt til 
bolig i kommuneplanens 
arealdel. 
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planområdet under forutsetning 
av at kryss med fv. 44 flyttes 
nordover slik at oppgitte krav til 
frisikt og utforming innfris 
 
Vurdering av atkomstalternativer 
er ivaretatt i planprogrammet, 
men SVV anbefaler at 
planområdet utvides til 
fylkesveiens midtlinje slik at hele 
kryssområdet, inkludert 
frisiktsona kommer innenfor 
planområdet. SVV anbefaler at 
lokalisering av krysset, inkludert 
plan- og profiltegning og 
sporingskurver avklares med 
vegvesenet før planforslaget 
sendes på høring. 
 
Fv. 44 er klassifisert som lokal 
atkomstvei, med 15 meter 
byggegrense målt fra veiens 
senterlinje. SVV ber om at 
byggegrensa inntegnes og 
målsettes i plankartet. 
 
I oppstartvarselet er det opplyst 
at området betjenes med buss 
langs fv. 44 Eggelinna, men ifølge 
opplysningene som SVV har er 
det ikke avmerket holdeplass ved 
Solvang. Vi ber om at 
kollektivtransport tas med som 
utredningstema, og anbefaler at 
det reguleres inn bussholdeplass.  
 
Plassering av holdeplass og valg 
av holdeplasstype må avklares i 
planprosessen i samråd med 
vegvesenet og Oppland 
fylkeskommune/Opplandstrafikk. 
 
Det er viktig at trafikksikkerhet 
og god tilrettelegging for gående 
og syklende vektlegges i 
planarbeidet. Det må også sikres 
trygg gangatkomst til 
holdeplasser og forbindelsen 
mellom eksisterende gang- og 
sykkelvei langs fv. 44 og fortau 
langs Dæhlengutua må bedres. 

NVE 04.01.19 Innledningsvis gir NVE generelle Forslagsstillers kommentar: 
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råd om flom, erosjon og skred. 
Videre minner de om at hvis 
planen kommer i berøring med 
energiinteresser, bør berørte 
energiselskap involveres tidlig. 
 
Det er store allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og 
grunnvann. Tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper for 
allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. Hvis det er 
behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av 
vassdragstiltak i planen, så ber vi 
om at dette kommer klart frem 
av oversendelsesbrev. NVE kan 
avgjøre at reguleringsplan kan 
erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok 
ivaretatt i planen. 
 
NVE lister opp nyttige veiledere 
og verktøy for bruk i 
planarbeidet, og opplyser om at 
de legger til grunn at kommunen 
vurderer om planen ivaretar 
nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. Dersom planen 
berører NVEs saksområder, skal 
NVE ha tilsendt planen ved 
offentlig ettersyn. 
 
NVE vil prioritere å gi innspill og 
uttalelser til reguleringsplaner 
der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger, og 
ber derfor om at det skrives 
tydelig i oversendelsesbrevet til 
NVE hva en eventuelt ønsker 
konkret bistand til i den enkelte 
saken. 

Kommentarene og 
informasjonen fra NVE tas 
med videre inn i planarbeidet, 
og planforslaget sendes til 
etaten på høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Rådmannens kommentar: 
Vannstigning i elv/flom, 
overvannshåndtering/leirskred 
og grunnforhold inngår som 
utredningstema i 
planprogrammet. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

29.01.19 DMF kan ikke se at planen 
kommer i konflikt med 
registrerte forekomster av 
mineralske ressurser eller 
medfører uttak av masser som 
vil omfattes av mineralloven. På 
bakgrunn av dette har DMF 
ingen merknader til varsel om 
oppstart av planarbeidet. 

Rådmannens kommentar: 
Tas til orientering. 
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Fylkesmannen i 
Innlandet 

25.02.19 Fylkesmannen innleder med å 
kommentere planene om 
boligområde på Solvang sett i lys 
av kommuneplanes arealdel for 
Gran kommune. Denne er for 
tiden under revisjon, og det 
aktuelle området er ikke 
foreslått avsatt til byggeområder 
for bolig. Fylkesmannen mener 
det er uheldig planlegging å ikke 
vurdere mulig boligområde på 
dette arealet sammen med den 
helhetlige boligstrukturen som 
en kommune skal vurdere og 
fastsette. Utarbeidelse av planer 
som tilrettelegger for 
boligbygging i strid med 
kommuneplanprosessen kan 
undergrave de faglige 
vurderingene og prioriteringene 
som er lagt til grunn for 
utarbeidelse av 
kommuneplanen. 
 
Videre vises det til 
Fylkesmannens forventninger for 
den videre planlegginga og ber 
om at disse blir ivaretatt i det 
videre planarbeidet. Særlig 
presiserer Fylkesmannen at 
formålet med planarbeidet kan 
være i konflikt med nasjonale og 
regionale interesser knyttet til 
fortetting, areal- og 
transportplanlegging. 
 
Avslutningsvis kommenterer 
Fylkesmannen at det kun 
foreligger et alternativ for 
planarbeidet. Fylkesmannen 
påpeker at en omdisponering og 
opparbeidelse av området til 
landbruksformål er et opplagt 
alternativ som også må utredes. 

Forslagsstillers kommentar:  
Merknadene fra 
Fylkesmannen Innlandet tas 
med videre inn i planarbeidet, 
og problemstillingen om å 
opparbeide av området til 
landbruksformål tas med som 
alternativ II. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det kreves 
konsekvensutredning fordi 
planområdet ikke er avsatt til 
bolig i kommuneplanens 
arealdel og 
konsekvensutredningen vil 
belyse alle relevante forhold 
knyttet til bruk av arealet til 
boligformål. Alternativ bruk til 
landbruksformål er tatt inn i 
planprogrammet. 

Kristian Dæhlen, Lars 
Christian Stenersen,  
Hans Skari 

25.02.19 Naboene til planområdet har 
sendt inn en fellesuttalelse til 
varsel om oppstart av 
planarbeidet. Innledningsvis 
peker naboene på at området er 
et landbruksområde som 
inneholder eldre gårdsbruk og 
ikke typisk for rekkehus 

Forslagsstillers kommentar: 
Varsel om oppstart av 
planarbeidet omfattet større 
områder enn det som er 
planlagt regulert til 
boligformål. Dette er gjort for 
å oppheve gjeldende 
reguleringsplan, herunder ny 
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bebyggelse. Ved å legge inn et 
boligfelt vil det også kun komme 
konflikter på grunn av 
landbruksdrift. Dvs. klager fra 
evt. nye beboere pga. støy, lukt 
fra gjødsel og 
landbruksprodukter og maskiner 
samt støv. 
 
Videre mener naboene at de 
tilsendte dokumentene 
inneholder feil når det gjelder 
arealangivelse og avgrensning av 
området. De mener at det er et 
misvisende kartutsnitt som er 
sendt ut i forbindelse med varsel 
om oppstart, og at området 
omfattes av en utvidelse av 
Solvang skole som hverken er 
vedtatt eller som de som naboer 
har fått varsel om. 
 
Naboene er enige om at de 
ønsker at nåværende 
landbruksareal skal beholdes 
som landbruksareal, og ønsker å 
få anledning til å kjøpe tilbake 
deler av arealet for å få større 
avstand fra den planlagte nye 
bebyggelsen eller for å få litt 
større jorder inntil Solvang.  
 
Bygging av rekkehus vil bryte 
totalt med byggeskikk i området 
og vil gjøre om det tidligere 
skolearealet til et område med 
tettstedpreg. Naboene frykter at 
konsekvensene kan bli at 
kommunen og utbyggere vil 
planlegge ytterligere utbygging 
med boliger i et 
landbruksområde som er i aktiv 
bruk. Dette vil bryte med 
jordverninteresser, som de 
mener må ha høy prioritet. 
 
Når det gjelder omlegging av vei, 
er det nye krysset er tegnet i 
sterk stigning på fylkesvei 44. 
Naboene er imot at veien flyttes 
som skissert på plantegningen. 
Dette vil ikke bedre 

atkomstvei fra sør. Veien, som 
naboene kommenterer, er 
altså ikke lengre aktuell og 
planlegges regulert til 
landbruksformål. Videre var 
store områder rundt dagens 
skole tatt med for å endre 
formål fra offentlig 
bebyggelse, skole, til 
landbruksformål. I nordvest 
var det tatt med ekstra areal, 
for å få mulighet til en mer 
trafikksikker vei fra fylkesveien 
og ned til planområdet. 
 
Etter høring av forslag til 
planprogram er planområdet 
vesentlig redusert, jf. vedlegg 
til fastsatt planprogram. 
 
Planarbeidet vil i liten grad 
berøre kantskogen lange elva, 
og dermed vi ikke kantskog og 
biologisk mangfold påvirkes av 
en utbygging ved den tidligere 
skolebebyggelsen. Når det 
gjelder kulturminner har 
Oppland fylkeskommune 
varslet at de vil undersøke 
området, jf. uttalelsen fra 
Oppland fylkeskommune, 
kulturarv. 
 
Omdisponering av arealet til 
landbruksformål vil bli tatt 
med i videre utredninger. 
 
Rådmannens kommentar: 
Merknaden er delvis 
etterkommet ved at 
planområdet er redusert og 
atkomsten endret. I tillegg er 
alternativ tilbakeføring til 
landbruksformål tatt inn i 
planprogrammet. 
 
Naturmangfold og 
kulturminner vil bli utredet 
som en del av 
beslutningsgrunnlaget. 
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trafikksikkerheten og ny 
veiføring vil være til økt sjenanse 
for naboer og vil ødelegge 
kulturlandskapet i dette 
landbruksområdet. Naboene 
anbefaler heller en liten justering 
av eksisterende vei mot 
Eggelinna. 
 
Området langs Eggeelva er et 
våtmarksområde med trær og til 
dels urørt natur hvor 
dyreliv og botaniske forhold ikke 
har blitt nøyaktig kartlagt. 
Naboene ser for seg at det kan 
finnes dyre- eller planteliv der 
som krever spesielle tiltak for å 
beholde det. Videre opplyses det 
om at det tidligere er funnet en 
gravhaug omtrent 250 meter 
nord for Solvang. Det har 
stoppet utbygging av enebolig 
tidligere. 
 
Avslutningsvis konkluderer 
naboene med at de ikke er 
positive til kommunens ønske 
om å starte omregulering av 
arealer tilknyttet Solvang skole 
og omlegging av vei som 
beskrevet 
ovenfor. 

Oppland 
fylkeskommune 

29.01.19 Regionalenheten. 
Oppland fylkeskommune mener 
at planprogrammet i hovedsak 
gir gode rammer for 
gjennomføring av planprosessen, 
men har følgende kommentarer 
til planprogrammet: 
Å legge til rette for boliger i dette 
området er ikke i tråd med 
overordnede planer og 
forventninger. Boliger bør har en 
sentral plassering, slik at det kan 
utvikles kompakte tettsteder. 
Dette med tanke på klima, energi 
og transport, samt et mål om å 
utvikle attraktive byer og 
tettsteder med tilbud om service 
og tjenester. Det vises så til 
regional plan for attraktive byer 
og tettsteder, retningslinjer for 

Forslagsstillers kommentar: 
Kommentarene fra 
regionalenheten tas med i det 
videre planarbeidet. Når det 
gjelder uttalelse fra kulturarv, 
så revideres 
planavgrensningen, slik at det 
blir behov for å undersøke noe 
mindre områder. Aktuelle 
områder vil undersøkes med 
hensyn på kulturminner i tråd 
med kulturarvs uttalelse. 
 
Rådmannens kommentar: 
Samordnet areal- og 
transportplanlegging er tatt 
inn i planprogrammet.  
Det kreves 
konsekvensutredning fordi 
planområdet ikke er avsatt til 
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arealbruk (4.3 C). 
 
OFK støtter Statens vegvesen, 
som i sin uttalelse peker på at 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging bør tas 
med som utredningstema. 
 
Området bør sikres en variasjon i 
boligene for å appellere til ulike 
kjøpergrupper og forsøke å 
skape et sammensatt bomiljø. 
Videre bør boligene sikres trygg 
atkomst og tilgang til leke- og 
rekreasjonsarealer og 
bestemmelsene bør sikre at 
uteområdene er tilgjengelige for 
alle. Reguleringsbestemmelsene 
bør også sikre at en viss 
prosentandel av boenhetene skal 
være universelt tilgjengelige. Det 
samme gjelder for 
parkeringsplasser.  
 
Regionalenheten viser til kap. 6.3 
Retningslinjer for bolig og 
bokvalitet i Regional plan for 
attraktive byer og tettsteder. 
 
Kulturarvenheten 
Kulturarv opplyser om at det ble 
gjennomført arkeologisk 
registrering i store deler av 
planområdet i 2003 i forbindelse 
med gjeldende plan for Solvang. 
Det ble den gang påvist 
automatisk fredete kulturminner 
i konflikt med planlagt ny 
atkomstveg (lokalitet med minst 
17 kokegroper/ildsteder og tre 
mulige stolpehull). 
 
Riksantikvaren stilte den gang 
vilkår om at disse skulle graves ut 
før planen kunne realiseres. 
Disse kulturminnene er, etter 
hva vi kjenner til, ikke utgravd og 
er derfor fortsatt fredet. Det 
betyr at saken må til ny 
behandling hos Riksantikvaren 
når den legges ut til offentlig 
ettersyn.  

bolig i kommuneplanens 
arealdel. 
Øvrige kommentarer fra 
regionalenheten forutsettes 
ivaretatt i videre planarbeid. 
Kulturminner ivaretas på 
vanlig måte, med 
undersøkelser av områder 
som ikke er undersøkt 
tidligere. Planområdet er 
endret i forhold til 
oppstartsvarselet og frigivelse 
av kulturminner for å bygge ny 
atkomst er ikke lenger aktuelt.  
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Det nye planforslaget innebærer 
en utvidelse mot vest. Dette 
området er ikke undersøkt 
tidligere. Det er tidligere påvist 
fornminner (kokegrop og 
dyrkingslag) inntil planområdet i 
vest, og det er høyt potensial for 
automatisk fredete kulturminner 
i området like ved. I forbindelse 
med planarbeidet er det både 
behov for å undersøke det 
området som gjenstår og avklare 
nærmere tilstanden og 
avgrensingen av lokaliteten som 
ble påvist i 2003. 
 
Kulturarv har utarbeidet et kart 
som viser områdene som bør 
sjaktes i forbindelse med denne 
saken. 
 

 
Endring av planprogrammet etter offentlig ettersyn: 
Etter innspill fra naboer og regionale myndigheter er forslag til planprogrammet supplert med 
følgende tema som skal utredes: 

- Samordnet areal- og transportplanlegging 
 
I forbindelse med varsel om oppstart ble det også klart at det finnes automatisk fredede 
kulturminner innenfor planområdet. Ved behandling av gjeldende reguleringsplan for området kom 
det krav fra Riksantikvaren om at disse kulturminnene må graves ut før planen kan realiseres. I tillegg 
må andre deler av planområdet undersøkes, da de ikke er undersøkt tidligere. 
 
I utgangspunktet forelå det bare et utredningsalternativ for planarbeidet. Etter høring er det tatt inn 
et nytt alternativ som skal utredes; alternativ 2: tilbakeføring til landbruksdrift 
 
Se planprogrammet for detaljert beskrivelse av alle utredningstema. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Nasjonale mål og retningslinjer 
Følgende nasjonale og regionale mål og retningslinjer kan komme til anvendelse i planarbeidet: 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (Miljøverndepartementets T -1442). 
Angir krav til hvordan støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 
26.09.2014. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til 
et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 
byutvikling. 
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 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt 
28.09.18. Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, 
samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Retningslinjene skal styrke barn og unges 
interesser i planleggingen. Retningslinjene stiller krav til både den kommunale 
planleggingsprosessen og til fysisk utforming.  

 Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, retningslinje 1-2007 NVE 
 
Plan - og bygningsloven 
Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser blant annet 
basert på utarbeidet planprogram og høringen av dette. Planarbeidet er konekvensutredningspliktig, 
jfr konsekvensutredningsforskriftens § 6 b), vedlegg I nr.25. Forholdet til jord- og 
skogbrukslovgivningen blir avklart gjennom behandlingen etter plan- og bygningsloven. 
 
Forurensningsloven 
Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende 
forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til 
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 
 
Naturmangfoldloven 
Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Tiltaket berører ikke direkte områder som 
er vernet etter naturmangfoldloven eller områder som er foreslått vernet med hjemmel i 
naturmangfoldloven. 
 
Kulturminneloven 
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og 
kulturmiljøer. Konsekvensutredningen forutsetter å avklare eventuelle konflikter med kulturminner 
og kulturmiljøer. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede 
kulturminner, må kulturminnemyndighetene ta stilling til eventuell dispensasjon fra den automatiske 
fredningen. Undersøkelsesplikten i henhold til § 9 blir ivaretatt gjennom 
konsekvensutredningen. 
 
Eksisterende planer 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 
Formålet med planen er å bidra til mer attraktive og robuste byer og tettsteder gjennom kriterier for 
god stedsutvikling og retningslinjer for etablering av handel, basert på erfaringer med gjeldende 
fylkesdelplan og situasjonen i Oppland. 
 
Planen skal bidra til å avklare hva attraktivitet innebærer for byer og tettsteder i Oppland og skape 
bevissthet om dette. Planen skal skape forutsigbarhet for private aktører og offentlige myndigheter 
når det gjelder lokalisering av handel og tjenestetilbud. 
 
Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018–2021 
Planens hensikt er å skape et bedre plangrunnlag for videreutvikling av samfunnssikkerhet og 
beredskap i Oppland.  
Flom er et svært aktuelt tema i denne sammenheng. Det presenteres tydelig både i nevnte plan 
(fylkesROS) og i medfølgende ROS-analyse til denne planen. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015. 
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Planen beskriver hovedutfordringene for Gran kommune, og av det mest relevante punktet her er 
knyttet til bosettings- og utbyggingsmønsteret.  
 
Kommuneplanens arealdel 
I gjeldende kommuneplan for Gran kommune, vedtatt 26. mai 2011, er planområdet avsatt til 
offentlig eller privat tjenesteyting. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret behandlet den 20.09.2017 (sak 59/17) en sak om den kommunale bygningsmassen 
og vedtok å selge Solvang skole. 
 
 
Økonomi 
Ingen knyttet til fastsetting av planprogram. 
Økonomiske konsekvenser av salg av eiendommen må fremmes som egen sak, når reguleringen er 
fullført. Tilbakeføring til landbruk vil sannsynligvis gi en lavere salgssum enn salg til boligformål. 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
I kommunestyrets vedtak om salg av Solvang skole, er det ikke gitt føringer for videre bruk av 
eiendommen. Kommuneplanens arealdel har avsatt arealet til offentlig eller privat tjenesteyting og i 
forslag til ny kommuneplan, som har vært ute på høring tre ganger, er offentlig eller privat 
tjenesteyting opprettholdt som arealbruksformål. Arealbruken på Solvang skole har ikke vært et 
tema i kommuneplanprosessen 
 
I og med at kommunestyret har vedtatt salg av skoleområdet, må rådmannen derfor vurdere om 
eiendommen er salgbar med det arealbruksformålet den har i dag. Rådmannen ser det ikke 
hensiktsmessig å legge eiendommen ut for salg med dagens arealbruk, da en regner det som 
sannsynlig å oppnå en høyere verdi på eiendommen for kommunen ved omregulering til boligformål. 
Det har derfor vært naturlig å vurdere en annen arealbruk. 
 
Det er et alternativ å ikke omregulere, men hvis man ikke regulerer arealet til boligformål kan en 
risikere at området blir liggende brakk og ubrukt over lengere tid. Da ingen finner det 
regningsvarende med annen bruk av området. Det er etter rådmannens synspunkt ikke 
hensiktsmessig hverken for kommunen eller nærmiljøet. 
 
Ideelt sett, burde arealbruken vært tatt opp i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Imidlertid var arealdelen allerede sendt på høring, da kommunestyret fattet vedtak om salg. 
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Rådmannen vurderte derfor at det var mest hensiktsmessig å sette i gang en egen prosess med 
konsekvensutredning og omregulering. 
 
Etter høringen av planprogrammet er det tatt inn alternativ arealbruk – tilbakeføring til landbruk. 
Dette er et alternativ det er naturlig å ha med, i og med at eiendommen ligger midt i et av 
kommunens beste landbruksområder.  
 
Konsekvensutredningen vil vurdere flere forhold, som vil være viktige som beslutningsgrunnlag for 
videre bruk av dette området når det blir lagt ut for salg: 

 Boligbehov 

 Konflikt boliger/landbruk 

 Netto beslag av dyrka og dyrkbar mark 

 Flom og erosjon 

 Trafikksikkerhet 
 
Rådmannen vurderer det er hensiktsmessig at området omreguleres til boligformål og at 
planprogrammet gir tilstrekkelige føringer for at det lages et godt beslutningsgrunnlag når 
planutvalget senere skal avgjøre om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at planprogrammet vedtas slik det nå foreligger. 
Forslag til vedtakstekst: 
«I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Planutvalget i Gran kommune planprogram 
for Solvang, revidert 26.04.2019.» 
 
Alternativt vedtak:  
«Planutvalget ønsker ikke å regulere Solvang skole til boliger. Saken sendes i retur til 
administrasjonen» 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Planutvalgets vedtak sammen med fastsatt planprogram, oversendes til de som har sendt inn 
høringsuttalelser og til forslagsstiller m/konsulent. 
 

 
Dato: 29. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

190425_Planprogram 

for fastsettelse
 

Oppsummering 

innspill
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Brev i forbindelse 

med endring av plangrense, datert 04.04.2019 

Naboer

 

Direktoratet for 

mineralforvaltning sin uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - Solvang 

Gran - 

Reguleringsplan Solvang - Varsel om oppstart, og høring av planprogram 

SVV

 

201900225-3NVEs 

generelle innspill - Varsel om planoppstart -  Detaljreguleringsplan for Solvang (Solvang skole ) - Gran kommune, Oppland med vedlegg 

201900072-4Varsel 

om oppstart av planarbeid, Solvang Gran kommune 
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18/19 99/11 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse 
med etablering av treningssenter 
 
Arkivsak-dok.  19/00705-3 
Arkivkode.  99/11  
Saksbehandler  Anne Borgedahl 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 18/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse med etablering av 

treningssenter i medhold av pbl §§ 19-2 og 12-4 vedrørende rettsvirkning av reguleringsplan 
samt reguleringsplan § 4.1.  
 
Vilkår for dispensasjon er: 

 Det må sendes inn byggesøknad for bruksendring i tråd med pbl § 20-1 bokstav d jf. 
SAK 10 § 2-1.  

 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om dispensasjon 
Høringsbrev til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen 
Svar på høring fra Fylkesmannen 

Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Brandbu og Tingelstad Almenning har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen for å 
kunne etablere treningssenter i Andfossen senter.  
 
I reguleringsplan for Andfossen er det kun tillatt med forretning/kontor og industri. Et 
treningssenter faller ikke inn under dette formålet.  
 
Saken har vært til høring. Kommunen har kun mottatt høringssvar fra Fylkesmannen, som ikke har 
innvendinger mot at det gis dispensasjon.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune mottok den 8.4.2019 søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen. 
Bakgrunn for søknaden er et ønske om å etablere et treningssenter i 1.etg. på senteret.  
 
Eiendommen, Gbnr. 99/11, er avsatt til forretning/kontor/industri, og treningssenter faller dermed 
utenfor formålet.  
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Bestemmelsen i reguleringsplanen sier følgende: 
 

§ 4.1 Kombinerte formål - Forretning/ kontor/ industri (Felt FKI 1) Dette omfatter området for 
eksisterende og ny bebyggelse på eiendommene, gnr.99/3, 99/11, 99/28, og 100/2.  
Området kan nyttes til bebyggelse for forretning og/eller kontor og/ eller industri, herunder verksted.  
Innenfor planområdet kan det tillates virksomheter med detaljvarehandel med et samlet bruksareal på 
inntil 1500m². 
 

En eiendom kan lovlig brukes til det formål den er regulert til i reguleringsplan eller annen arealplan. 
Dersom noen ønsker å forandre sin virksomhet til et annet reguleringsformål, kreves det som 
hovedregel omregulering. Etter plan- og bygningsloven kan det søkes om bruksendringstillatelse med 
søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet fremfor å gå veien gjennom full omregulering.  
 
Saksfremstillingen nå omhandler dispensasjon fra reguleringsplan. Dersom planutvalget gir tillatelse 
til dette, vil selve bruksendringen kunne godkjennes administrativt i byggesaken etter plan- og 
bygningsloven pbl § 20-1 bokstav d jf byggesaksforskriften § 2-1.  
 
Saken ble sendt på høring til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen den 15.4.2019. 
 
Fylkesmannen svarte på høringen den 25.4.2019, det siteres fra svaret: 
 
 Fylkesmannen har ingen merknader til dispensasjonssak angående bruksendring på Andfossen.  

  

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  
 
Eksisterende planer 
Eiendommen omfattes av detaljreguleringsplan for Andfossen, vedtatt den 13.10.2011 og er avsatt til 
forretning/kontor/industri, feltnavn a F/K/I.  
 
Gjeldende vedtak 
KST vedtak av reguleringsplanen 13.10.2011 
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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 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Dispensasjon  
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan pkt. 4.1 for tillatt bruk i senteret på Andfossen.  
Reguleringsplanen sier at området kan brukes til kombinert formål som forretning/kontor/industri. Et 
treningssenter faller utenfor definisjon innenfor tillatt reguleringsformål, da dette er å anse som 
privat tjenesteyting1.  
 
For å kunne gi dispensasjon, må det foreligge en grunngitt søknad.  
 

1. Ansvarlig søkers begrunnelse for å få dispensasjon: 
Dispensasjonssøknaden gjelder arealformålet for reguleringsplanen; §2. I reguleringsplanen er arealet 
regulert til følgende formål; Forretning/kontor/industri. Et treningsstudio faller ikke innunder disse 
begrepene, følgelig søkes det derfor om dispensasjon. Arealet det søkes dispensasjon for, er i følge 
tegninger på 608 m: inklusive sosiale rom. 
 
I reguleringsplanen § 4.1 beskrives det nærmere hvilke arealformål området kan nyttes til. Det er klart 
at formålet treningsstudio ikke er beskrevet i paragrafen, men det er heller ingen formuleringer i 
bestemmelsene, som tilsier at dette bryter med reguleringsplanens overordnede intensjon. 
 
Parkeringsplasser 
Det arealet som ønskes brukt til treningsstudio, er samme areal som tidligere har vært brukt til 
forretning. Formålet forretning tilsier 1.0 p-plass pr 50 m

2
 bruksareal, dette er tilsvarende 

treningsstudio i samme tabell. Dette tilsier at tiltaket ikke krever fler p-plasser enn idag. 
 
Ombygging og bruksendring 
Vår interessent har opplyst at det kun er ønskelig med minimale endringer i lokalet, tilsvarende riving 
av en lettvegg i sosiale rom. Søknad om dette vil bli sendt kommunen, når vi vet om dispensasjon blir 
gitt. 
 
Avslutningsvis vil vi minne kommunen om at almenningen gjør sitt beste for å drive næringsutvikling 
i Gran, og at tomme næringslokaler her hos oss er negativt for både BTA, Andfossen Eiendom AS og 
Gran kommune. Når vi nå etter mye arbeid har fått tilsagn fra en næringsaktør som er villige til å leie 
på Andfossen, håper vi på velvillig støtte fra kommunen på dette. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Jf. Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister 7.utg. februar 

2019. 
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2. Om vurderingen: 
Tiltaket er i strid med reguleringsplanen § 4.1 og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse 
til bruksendring for endret formål.  
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen vi 
gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal også være klart 
større enn ulempene. 
 
Dispensasjonsvurdering 
 

2.1 Når kan vi gi dispensasjon? 
 
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. 

 
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. 
 

 Vurdering om hensynet bak bestemmelsene om tillatt formål i reguleringsplanen blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen. 
 
En endring av formålet fra forretning/kontor/industri til privat tjenesteyting, vil ikke etter 
Rådmannens syn saken skape endringer som berører de overordnede hensyn som er satt 
ved utarbeidelse av planen.  
Endringen vil ikke medføre vesentlig endring i trafikkmønster, eller samfunns- og miljø 
hensyn.  
 
Hovedregel når man ønsker å endre sin virksomhet til et annet formål, er at dette må skje 
gjennom en omregulering. Rådmannen finner det uhensiktsmessig å skulle kreve 
omregulering i denne saken for endret formål når endringene ikke kan sies å medføre 
negative virkninger for planområdet eller områder tett på dette. Et annet moment for 
begrunnelsen er at endringen ikke medfører konsekvenser for miljø eller samfunn.  
 
Det er viktig at lokaler ikke blir stående tomme, og forholdene med tanke på tilgjengelighet 
vil være ivaretatt ved å tillate bruksendring i 1. etasje på Andfossen.  
 

 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
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Tiltakshaver oppnår fordel med å gis dispensasjon da dette sikrer utvikling i tomme lokaler i 
bygget på Andfossen. Det faktum at endret bruk heller ikke vil berøre samfunns- eller 
miljøhensyn, må også veies positivt i denne sammenheng.  

 
Rådmannen anser etter dette at vilkår etter pbl § 19-2 om dispensasjon slikt sett kan innvilges.  
 
Rådmannen innstiller derfor til følgende vedtak: 

1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse med etablering av 
treningssenter i medhold av pbl §§ 19-2 og 12-4 vedrørende rettsvirkning av 
reguleringsplan samt reguleringsplan § 4.1.  

 
Vilkår for dispensasjon er: 

 Det må sendes inn byggesøknad for bruksendring i tråd med pbl § 20-1 bokstav d jf. SAK 10 § 
2-1. 

 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen utover ordinær nabovarsling. 
 

 
Dato: 29. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Disp søknad 

Andfossen 08.04.2019 

99/11 - Høring 

vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan - bruksendring Andfossen 

Gran kommune - 

Dispensasjon - Bruksendring Andfossen gbnr 99_11 - uttalelse 
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19/19 139/4, 5 og 6 - Avslag på søknad om dispensasjon vedrørende vilkår om 
å rive stall ved skogshusvær 
 
Arkivsak-dok.  17/00095-39 
Arkivkode.  139/4  
Saksbehandler  Anne Borgedahl 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 19/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Søknad om dispensasjon for overskridelse av tillatt bruksareal (BRA) for eiendom med 

skogshusvær avslås med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 4.1 jf. plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2.  

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 

Dokumentliste Ja 
Korrespondanse pr epost med eier               Ja 
Saksfremlegg for den siste politiske behandlingen av saken            Ja 
Planutvalgets vedtak av 14.3.2018                Ja 
Tillatelse i byggesaken                          Ja 
Søknad om å slippe å rive stall 16.9.2018              Ja  
Svar fra kommunen 1.10.2018                Ja 
Søknad om dispensasjon vedrørende stall               Ja 
 

Oppsummering 
Saken har vært gjenstand for politisk behandling tidligere.  
 
I forbindelse med søknad om oppføring av nytt skogshusvær på vestsiden av Gran, var et av 
premissene både i søknaden samt som grunnlag for tillatelse at gammelt skogshusvær og stall på 
eiendom Gbnr. 139/4, 5 og 6 skulle rives2. Størrelse på det nye skogshusværet tilsa at det ikke var 
igjen arealer for uthus o.l. på eiendommen uten at maksimal utnyttelsesgrad (BRA 50m2) ble 
overskredet.  
 
Eier av eiendommen, Einar Ellefsrud, har nå ombestemt seg og ønsker at stallen allikevel ikke skal 
rives. Dette til tross for at det nye skogshusværet nå er nesten ferdig oppført.  
Dette medfører en overskridelse av tillatt BRA på eiendommen, noe han nå søker om dispensasjon 
for.  

 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

                                                           
2
 Det var ikke et vilkår i tillatelsen, men omfattet en del av søknaden som ble behandlet.  
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Bakgrunn for saken er søknad fra Einar Ellefsrud om å rive et eldre skogshusvær og stall samt 
oppføring av nytt skogshusvær på eiendom Gbnr. 139/4, 5 og 6 i 2017. Det ble skrevet følgende i 
søknaden fra Ellefsrud og ansvarlig søker3: 
 
«Eksisterende skogshusvære og stall er i dag i så dårlig forfatning at det ikke er kostnadsmessig forsvarlig og 
restaurere/påbygge disse. Det heller ikke tilfredsstillende i henhold til dagens krav til standard, i forhold til 
matlaging, adskilte soverom og sanitæranlegg.  
Det søkes om oppsetting av kun en bygning innenfor kommuneplanens bestemmelser for skogshusvær (…)» 

 
 

Planutvalget 
(PLU) behandlet 
dispensasjon 
vedrørende 
byggeforbud 
langs vann og 
vassdrag i møte 
den 06.09.2017.  
 
Vedtaket ble 
påklaget og PLU 
behandlet 
klagesaken i 
møte den 
01.11.2017. 
Dette vedtaket 
ble også påklagd 
av tiltakshaver 
og PLU 

behandlet denne saken den 14.03.2018. 
 
Gjeldende dispensasjonsvedtak med vilkår ble følgende: 
 
Klage datert 26.09.2017 tas til følge. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende tiltak 
innenfor byggeforbudssonen til Langtjern innvilges. Det foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at 
dispensasjon kan gis. 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 
1. Ny plantegning som viser redusert veranda-arealet til maksimalt 20 m2 må innsendes. 
2. Bygningen må omprosjekteres slik at antall glassfelt reduseres. Takvinkelen skal være 
mellom 22-36 grader. 
3. Planløsningen må omprosjekteres slik at bygningen får et bodareal på minimum 5 m2. 
4. Oppdatert plantegning uten våtrom må innsendes. 
Vedtaket kan påklages til overordnet forvaltningsorgan iht. pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. 
VI. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra mottak av dette 
vedtaket. Ansvar og risiko for igangsatte arbeider påhviler utbygger, så lenge klagefristen ikke er 
utløpt og eventuelle klager ikke er avgjort av klageinstansen. 
Byggesaksgebyret på kr. 10.600,- må betales til kommunen. Faktura sendes tiltakshaver separat. Det 
vises til kommunens gebyrregulativ for plan- og byggesaker m.m., vedtatt med hjemmel i pbl § 33-1 
 

Vedtak i byggesaken ble gitt den 3.4.2018.  
 

                                                           
3
 Søknad datert 14.3.2017 
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Kommunen mottok den 23.3.2019 søknad om dispensasjon vedrørende tillatt utnyttelse på 
eiendommen. Bakgrunn for søknaden var at Einar Ellefsrud nå ikke lenger ønsket å rive stall på 
eiendommen, noe som var en av forutsetningene for at det ble gitt tillatelse til nytt og større 
skogshusvær i 2017.  
 
Deler av søknaden siteres under; 

«Jeg søker om dispensasjon fra kommuneplanen sin 
arealdel i forbindelse med bygging av skogshusvære ved 
langtjern på 50m

2
. Jeg søker om å slippe å rive stallen på 

17m
2
 som ble oppført i 1952. Det vil bety en 

arealoverskridelse på 17m
2
. Stallen er i bygningsmessig bra 

stand og vil være til god nytte i skogsdriften. Den er å regne 
som en mindre driftsbygning som kan benyttes til lagring av 
beltegående utstyr og som stallplass til hest ved 
tynningsarbeider i skogen.»  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og 
kommuneplanens arealdel. 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel for Gran kommune, 
vedtatt den 26.05.2011, revidert i henhold til vedtak i 
Kommunestyret den 21.10.2014. 

 
Gjeldende vedtak 
Vedtak 3.4.2018.  
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant for behandlingen  
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannens innledende betraktninger  
Saken er spesiell. Einar Ellefsrud la til grunn at han skulle rive stallen på eiendommen da han søkte 
om å få bygge nytt skogshusvær i 2017. Det var nødvendig at stallen ble fjernet for at han ikke skulle 
overskride tillatt bruksareal for eiendommen siden skogshusværet han ønsket å føre opp brukte 
maksimalt av hva eiendommen tillot av arealer. Det var ifølge Einar Ellefsrud ikke nødvendig å 
forsøke å ivareta stallen, siden den var i så dårlig stand. Når eier nå har kommet frem til at han 
allikevel har brukt for stall, både for lagring av verktøy i tillegg til plass til hest, er det grunn til å stille 
spørsmål om tilstanden ikke var så dårlig som det ble beskrevet tilbake i 2017 allikevel. Hvis stallen 
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ikke rives, vil tillatt bruksareal for eiendommen overskrides. Den overskrides fordi det nye 
skogshusværet tar opp alt av tillatt arealer – BRA for eiendommen.  
Eier ønsker nå å bevare stallen etter at han selv ville rive dette i forbindelse med søknad om 
oppføring av nytt og større skogshusvær. Det er ikke fremmet alternativ fra eier om å redusere 
størrelse på skogshusværet slik at han greier å holde seg innenfor tillatt utnyttelse for eiendommen.  
 
Regel for skogshusvær i kommuneplanens arealdel, er at bygningsmasse pr eiendom ikke kan 
overstige 50m2 BRA. Dette inkluderer skogshusvær og uthus.  
 
Grunnlag for at kommunen i sin tid ga tillatelse for å rive stallen, var fordi det ble hevdet at stallen og 
det gamle skogshusværet som lå på eiendommen var i så dårlig forfatning at det ikke var noe poeng å 
sette dette i stand.  
Med det nye skogshusværet var det ikke lenger plass til noe uthus/lagerplass på eiendommen uten 
at utnyttelsesgraden på 50m2 BRA ville bli overskredet.  
Einar Ellefsrud har selv fremholdt da han søkte om det nye skogshusværet at han ikke ville ha behov 
for lagringsplass på eiendommen og at han eventuelt ville oppbevare nødvendig skogsutstyr på en 
henger som han kunne frakte til og fra skogshusværet og hjemmet.  
Slikt sett ble det i 2017 gitt tillatelse til å rive både stall og skogshusvær på eiendommen slik at det 
nye skogshusværet kunne føres opp.   
 
I søknad til kommunen den 23.3.2019 ønsker ikke lenger eier å rive stallen. Det medfører at den 
totale bygningsmassen på eiendommen overskrider tillatt grad av utnyttelse. Eier har derfor søkt om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel § 4.1 med tilhørende retningslinjer vedrørende tillatt 
utnyttelse BRA= 50m2 for skogshusvær. Maksimalt tillatt bruksareal, BRA=50 m2 inkl. uthus, boder etc. 

Dersom forutsetningene for vedtaket om å tillate det nye skogshusværet skal fravikes, ved at stallen 
ikke lenger skal rives innebærer dette en overskridelse på 17m2 for eiendommen.  
 
Om dispensasjoner 
Tiltaket er avhengig av dispensasjon for ett forhold: 

1. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel §4.1 vedrørende tillatt utnyttelse av 
bygningsmasse ved skogshusvær. 

 
Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon skal gis er underlagt omfattende 
begrensninger. 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 derfor ikke være kurant å 
fravike gjeldende plan. 
 
Rådmannen må i denne saken vurdere om hensynene bak arealbruken i planen og dens 
bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon eller ikke. Om hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, blir tilsidesatt i «vesentlig» grad, må vurderes konkret. Dernest, 
hvis hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt, må det vurderes om dispensasjon vil medføre klart 
større fordeler enn ulemper. Hvorvidt «fordelene» ved å gi dispensasjon er «klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering», beror på en samlet vurdering av fordeler og ulemper. Det må 
påvises relevante fordeler for dispensasjon. Slike fordeler må være tilstrekkelig spesifisert og klart 
angitt, og må ligge innenfor de rammene plan- og bygningsloven setter, jf. lovens formålsparagraf. 
Foreligger det klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon, er vilkåret oppfylt, jf. 
forarbeidene.4 
 

1. Dispensasjon fra bestemmelse om utnyttelse for skogshusvær i kommuneplanens arealdel 

                                                           
4
 Ot.prp.nr.32 (2007-2008) s.242 
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1.1. Blir hensynet bak bestemmelse om utnyttelse vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon? 
 

Hensynet bak bestemmelsen er å regulere volum på skogshusvær slik at disse ikke blir for 
dominerende ut i fra den bruken de er ment som. I dag er skogshusvær et lite kjent begrep 
blant den yngre befolkningen. Plan- og bygningsloven omtaler ikke skogshusvær som et eget 
tiltak.  Det finnes lite rettspraksis for skogshusvær på området, og betegnelse skogshusvær 
vil nok etter Rådmannens antakelse etter hvert bli noe utvannet med tanke på hvilke behov 
folk har.  
Dette kan fremtvinge en drøfting av hvor skillet går mellom skogshusvær og fritidsbolig. 
Denne drøftingen må nok også tas i Gran kommune etter hvert.  
 
Et skogshusvær skal brukes i forbindelse med drift og vedlikehold av skogen, og var 
opprinnelig kun en liten koie med enkel overnattingsmulighet for skogsarbeideren. Hvis 
Ellefsrud her hadde ment å skulle bygge en fritidsbolig, måtte han også søkt om dispensasjon 
fra LNF i forhold til dette. Ved at han har valgt å opprettholde samt sannsynliggjøre behovet 
for et skogshusvær, falt byggesaken hans inn under formålet LNF og landbruksbygg.  
 
Rådmannen mener at Ellefsrud har fått bygge en noe mer avansert skogshusvær enn hva 
som tidligere/opprinnelig var ansett å være behovet for et skogshusvær. I Ellefsrud sitt tilfelle 
har dette ene bygget uten lagringsmuligheter eller plass til hest en størrelse som tilsvarer 
maksimal utnyttelse BRA etter kommuneplanens arealdel. Intensjonen i kommuneplanens 
arealdel er at den totale bygningsmasse ikke skulle overstige BRA 50m2, og da inkluderte 
dette både skogshusværet, stall og uthus. Dette i seg selv tilsier at bygningene på en slik 
eiendom skulle være av den heller beskjedne sorten. Ved å skulle tillate en stall i tillegg til et 
relativt stort skogshusvær ville det virke dominerende for omgivelsene. Plasseringen er 
dessuten godt synlig både fra land og fra vann.  
 
Et annet vesentlig moment i forbindelse med hensynet bak bestemmelsen, er å skille 
skogshusvær fra ordinære fritidsboliger. Det kan lett oppstå tilfeller hvor skillet mellom disse 
blir visket ut, da behovet for tradisjonelle skogshusvær reduseres mtp. dagens 
fremkomstmidler og derav avstand mellom skogslandbruket og hjemsted blir mindre.  
 
Eier har selv redegjort at han ikke trengte lagringsplass, og heller ville bygge et større 
skogshusvær da han søkte i 2017. Skogshusværet er nå oppført, og eier ser nå at det allikevel 
er behov for lagringsplass, derav søknad om dispensasjon. Rådmannen mener dette behovet 
også burde vært tilstede i de omgangene saken har vært til behandling i kommunens 
planutvalg i 2017 og 2018, og derved ville utbygging og størrelse av nytt skogshusvær 
tilpasset seg i forhold til dette.  
 
Rådmannen mener at saken vil skape en enda større presedens enn hva den allerede har 
gjort. Rådmannen er fortsatt av den oppfatning at skogshusværet minner mer om en ordinær 
fritidsbolig enn et skogshusvær, og at kommunen allerede har åpnet opp for en løsere 
behandling av slike saker gjennom de dispensasjoner som er gitt. Dersom kommunen skal 
ettergi enda en søknad som denne gang gjelder utnyttelse, mener Rådmannen at kommunen 
ikke vil ha mange argumenter i senere saker verken når det gjelder plassering i forhold til 
byggeforbudssoner, estetikk samt skille mellom fritidsbolig eller skogshusvær, utnyttelse 
eller behovet for et skogshusvær i landbruket.  Rådmannen innrømmer å ha vært skeptisk i 
tidligere behandlinger av saken, og mente så sent som i 2018 at kommunen var i ferd med å 
viske ut skillet mellom skogshusvær og fritidsbolig når man ikke mente at disse behøvde å ha 
forskjellig visuelt utseende. En ny dispensasjon vil bidra ytterligere i forhold til at dette utad 
vil synes som en omgåelse av regelverket av hva hensynet bak bestemmelsene om 
skogshusvær er ment til.  
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Rådmannen mener at en overskridelse av tillatt utnyttelse her vil vesentlig tilsidesette de 
hensyn som bestemmelsene skal ivareta.  
Siden Rådmannen er kommet til konklusjon om at en dispensasjon vil vesentlig tilsidesette 
de hensyn som kommuneplanens bestemmelser er satt til å ivareta, vil det ikke være behov 
for å vurdere om det foreligger en klar overvekt av fordeler fremfor ulemper ved tiltaket.  

 
Rådmannen innstiller med dette på følgende vedtak: 

1. Søknad om dispensasjon for overskridelse av tillatt BYA avslås med hjemmel i 
kommuneplanens arealdel § 4.1 jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2. 

 
 
Alternativt vedtak 
Alternativ 1: 
Gran kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende overskridelse av total 
utnyttelse på skogseiendom slik at stall ikke må rives. Vedtaket er hjemlet i kommuneplanens 
arealdel § 4.1 og pbl § 19-2. Det anses at hensynet bak bestemmelse om utnyttelse ikke blir vesentlig 
tilsidesatt ved å tillate at stallen blir stående. Videre anser kommunen at det er en fordel at Einar 
Ellefsrud får plass til verktøy samt hest i forbindelse med sitt arbeid i skogen.  
 
Alternativ 2: 
Gran kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende 
overskridelse av total utnyttelse på skogseiendom. Dersom Einar Ellefsrud nå har behov for 
lagringsplass må skogshusvær reduseres tilsvarende slik at den totale bygningsmasse på 
eiendommen ikke overskrider BRA 50m2. Vedtaket er hjemlet i kommuneplanens arealdel § 4.1 og 
pbl § 19-2. 

 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover ordinær nabovarsling. 
 

 
Dato: 22. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Dokumentliste

 

SV_ 139_4, 5 og 6 - 

Referat fra forhåndskonferanse, 17.01.2017 .msg
 

139/4, 5 og 6 - 

Klagebehandling - Klage på politisk vedtak
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Vedtak PLU, 

14032018, Sak 16/18, 139/4, 5 og 6 - Klagebehandling - Klage på politisk vedtak 

139/4, 5 og 6 - 

Tillatelse - Riving av eksisterende skogshusvær og stall, samt nybygg av skogshusvær - Langtjern 

Riving av stall ved 

Langtjern  

vedr. riving av stall 

ved Langtjern  

Søknad om 

dispensasjon g.nr. 139, br.nr. 4, 5 og 6 

Scan0223
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20/19 75/24 - Klage vedrørende avslag på søknad om oppføring av uthus 
utenfor byggegrense 
 
Arkivsak-dok.  16/01237-23 
Arkivkode.  75/24  
Saksbehandler  Anne Borgedahl 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 20/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Vedtak av 19.2.2019 endres slik at det gis dispensasjon for plassering av uthus utenfor 

byggegrense med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og reguleringsplanen § 4.1. 
 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om dispensasjon  
Vedtak om avslag 
Klage over vedtak om avslag 

Ja 
Ja 
Ja 

 

Oppsummering 
Kommunen mottok søknad om dispensasjon for et uthus plassert utenfor byggegrense på Nordre 
Gulsjøen januar 2019. Den 19.2.2019 ble det gitt avslag på søknaden.  
 
Vedtaket er påklaget av Gry Anita Winger og Jonny Andersen som er eiere av fritidseiendommen.  
 
Kommunen har tatt en ny vurdering av saken og kommet frem til å foreslå at det nå gis 
dispensasjon fra den regulerte byggegrense for oppført uthus.  
 
Bakgrunn for Rådmannens forslag er at uthuset står delvis innenfor den regulerte byggegrense og 
at intensjonen bak byggegrensene ble noe endret da eiendommene ble målt opp etter 
reguleringen var vedtatt.  
 
Eiendommens beskaffenhet tilsier at hensynet bak bestemmelse om byggegrense ikke blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjon. Det er videre flere positive fordeler ved tiltaket 
enn negative.   

 
 
 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I forbindelse med behandling av ferdigattest for ny fritidsbolig på eiendom Gnr. 75 Bnr. 24 på Nordre 
Gulsjøen ble det avdekket at det var ført opp et uthus på eiendommen utenfor regulert byggegrense.  
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Under har vi tatt inn kart som viser hvor eiendommen ligger ved Gulsjøen samt bodens plassering slik 
den vises på våre kartsider. 5 

 

 
 
Kommunen fattet vedtak om avslag på søknaden den 19.2.2019. Vurderingen den gang var at det 
ikke forelå en overvekt av hensyn som tilsa at dispensasjon skulle gis.  
 
Kommunen mottok klage på avslaget den 6.3.2019. Klagen siteres under; 

 

                                                           
5
 I ettertid har klager lagt til grunn at det som vises på kommunens grunnkart er en brakke som sto på 

eiendommen under oppføring av fritidsboligen.  
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Det ble gitt tillatelse til oppføring av ny fritidsbolig den 20.04.2016 på nordre Gulsjøen hytteområde. Ett nytt 
hyttefelt med lav standard uten strøm og vanntilkobling.  
Under bygging av hytta, ble en hvilebrakke/dukkestue plassert på tomten. Der ble det oppbevart 
verktøy,aggregat og diverse utstyr. Denne ble stående under hele byggeprosessen.  
Da hytta var ferdig, kontaktet vi kommunen flere ganger om hvordan vi skulle forholde oss i henhold til 
hvilebrakke som vi hadde plassert på tomta.  
Vi fikk beskjed om at siden den var under 30 m/2 behøvde vi ikke søke, men bare få den tegnet inn på 
reguleringskartet. Hytta var på 72,5m/2 og byggegrense var på 120m/2 -18m/2 til biloppstillingsplass , så vi var 
langt innenfor hva vi kunne ha.  
Ut i fra avslaget vi har fått føler vi oss uthengt, at vi har bygd ulovlig. Dette medfører ikke riktighet, da det i 
utgangspunktet var snakk om en hvilebrakke/ dukkestue som ble plassert der for oppbevaring av verktøy o.l . 
Den ble senere innbygd og kledd i lik panel og beiset i samme farge som hytta. Vi har vært åpne om dette hele 
tiden.  
Ut fra reguleringsplan for nordre Gulsjøen hytteområde heter det:  
§ 4.1 fritidsbebyggelse - frittliggende  
-Tomtegrenser følger reguleringskart og byggegrenser (sirkel) er angitt på plankart der det heter at < 
bebyggelsen skal i sin helhet ligge innenfor byggegrenser angitt på plankart>  
Teknisk etat påpeker at uthus i sin helhet ligger utenfor byggegrensen(sirkelen) Vi er nå klar over at deler av 
uthus ligger utenfor sirkelen, dog på vår egen eiendom. Referert til § 4.1;  
Mener vi at bebyggelsen i sin helhet ligger innenfor byggegrensen, med unntak av deler av uthus.  
Det er da ett tankekors at byggegrensen (sirkelen) for vår eiendom ligger utenfor oppmålt eiendom på ene 
siden.  
Hvor mener du uthuset skal flyttes? Håper på en positiv dialog. 

 
Kommunen hadde et møte med klager den 3.4.2019, hvor klager fikk forklart sin versjon av saken.  
 
Kommunen mottok den 16.4.2019 et nytt situasjonskart fra klager hvor korrekt plassering av uthuset 
var tegnet inn. Det blir i oversendelsen lagt til grunn at plassering av uthuset på kommunens kartside 
ikke stemmer med den faktiske situasjonen på eiendommen. Under er det tatt inn utsnitt av 
situasjonskartet som ble sendt inn fra klager. Det er den sorte firkanten som klager mener er 
representativ for uthusets plassering samt størrelse. Det hvite bygget skal være en anleggsbrakke 
som sto på eiendommen under oppbygging av fritidsboligen. 

 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
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Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 
 
 
Eksisterende planer 
Eiendommen omfattes av reguleringsplanen for Nordre Gulsjøen hytteområde, stadfestet/godkjent 
26.03.15, og regulert til fritidsbebyggelse. Tillatt grad av utnytting er 120m2, der 18m2 skal avsettes til 
parkeringsplass.  

 
Planen ble revidert 09.01.19, altså etter søknaden om dispensasjon ble innsendt. Endringene har ikke 
ført til endringer i forhold til dispensasjonsforholdet. Kommunen har derfor vurdert det til at 
søknaden om dispensasjon blir vurdert etter gjeldende plan på søknadstidspunktet. 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak om avslag av 19.2.2019, vår ref. 16/01237-18. 
 
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 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Tiltaket er i strid med reguleringsplanen § 4.1 og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse 
(her; etterhåndsgodkjenning).  
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen vi 
gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal også være klart 
større enn ulempene. 
 
Rådmannen har kommet til en endret innstilling etter at det kom inn klage i saken. Klager har etter 
Rådmannens syn greid å sannsynliggjøre at en dispensasjon her ikke vil tilsidesette de hensyn som er 
satt i forhold regler om til byggegrense i planen. Rådmannen anser også at det er flere fordeler enn 
ulemper ved tiltaket.  
 
Vedrørende reguleringsplanen og mulig presedens for flere eiendommer 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen ble det satt byggegrenser på hver eiendom. 
Eiendomsgrensene ble målt opp i etterkant av reguleringsplanen, og da ble byggegrensene på noen 
eiendommer liggende slik at de ikke fremsto som en naturlig sirkel rundt eventuell ny bebyggelse pr 
eiendom slik de var tenkt i utgangspunktet. Dette er spesielt tydelig på klagers eiendom og dennes 
naboeiendom Gbnr. 75/27. Se eksempel fra reguleringsplanen under: 
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Rådmannen mener det er viktig å forholde seg til byggegrenser, også her på Gulsjøen. Klagers 
eiendom har imidlertid fått en kunstig byggegrense, ved at deler av byggegrensen er utenfor 
eiendommen, og dermed gitt klager et vanskelig utgangspunkt for å få til blant annet et uthus på sin 
eiendom innenfor byggegrensen i tillegg til sin fritidsbolig. Dette er etter Rådmannens syn en svakhet 
i planen.  
 
Rådmannen mener en dispensasjon må løses individuelt, ut i fra forholdene på stedet, og er av den 
oppfatning at foreliggende sak ikke nødvendigvis gir grunnlag for å hevde presedens i etterfølgende 
saker.  
 
Dispensasjonsvurdering 

1. Når kan vi gi dispensasjon? 
 
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. 

 
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 

 
2.1. Dispensasjon fra byggegrense i reguleringsplan for Gulsjøen 

 



 35  

Tiltakshavers begrunnelse 
Tiltakshaver hevder å ha vært i kontakt med kommunen flere ganger om en hvilebrakke som sto 
plassert på eiendommen i forbindelse med byggingen av fritidsboligen. De hevder å ha blitt opplyst 
om at denne ikke var søknadspliktig og at de kun skulle sende inn et oppdatert situasjonskart slik at 
brakka ble ført inn i matrikkelen. Når de da i ettertid oppførte et uthus på omtrent samme plassering 
som hvilebrakka, trodde de at alt var i orden og at de av den grunn ikke måtte sende søknad til 
kommunen.  
 
Kommunens vurdering 
 

 Vurdering om hensynet bak bestemmelsene om byggegrense i reguleringsplanen blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen. 
 
Bestemmelser om utnyttingsgrad skal blant annet ivareta hensynet til estetikk og ensartet 
bebyggelse innenfor samme område, lys og luft mellom bebyggelsen. Det er regulert et 
område for fritidseiendommer ved Gulsjøen, og da er det viktig at bebyggelsen ikke legger 
for mye beslag på arealer på bekostning av friluftsinteressene og LNF-området rundt.  
 
Klagers fritidsbolig er nøktern i størrelse, og det er ingen overskridelse av tillatt utnyttelse på 
eiendommen med uthuset.  
 
Klager har forsøkt å forholde seg til reglene i reguleringsplanen, og føler saken som en 
belastning. Det er etter at reglene om forenklinger i plan- og bygningsloven trådte ikraft i 
2015, lagt et større ansvar over på de private for at det som bygges er innenfor rammen av 
loven.  
 
Tiltaket ligger delvis innenfor byggegrense, men dermed også utenfor. Eiendommen ligger 
på den bakerste rekken av fritidsboligeiendommer på feltet, og uthuset vil ikke skjerme lys 
eller utsyn mot Gulsjøen for noen av naboene.  
Rådmannen mener derfor at å innvilge dispensasjon ikke vil medføre at hensynene bak 
bestemmelsen i reguleringsplanen blir vesentlig tilsidesatt. 

 

 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
 
Fordelen for klager er at han får utnyttet eiendommen sin bedre, og unngår belasting ved å 
måtte rive et tiltak som han i utgangspunktet trodde var lovlig oppført. Klager har vært nøye 
med å forholde seg til reguleringsplanen i forhold til tillatt utnyttelse på eiendommen, og 
ønsker bare at alt skal være i tråd med plan- og bygningsloven på eiendommen. Siden 
fritidsboligen har begrenset med arealer, er det dessuten en fordel å ha et uthus for lagring 
av diverse utstyr.  
Plasseringen anses å ikke være til hinder for lys og utsyn mot Gulsjøen for omkringliggende 
eiendommer, og det er ingen som har motsatt seg tiltaket ved nabovarslingen.   

 
Kommunen anser at vilkår etter pbl § 19-2 om dispensasjon slikt sett kan innvilges.  
 
Alternativt vedtak: 

1. Vedtaket av 19.2.2019 opprettholdes og uthuset må fjernes slik at det ikke lenger ligger 
utenfor den regulerte byggegrensen. Det vises i denne forbindelse til begrunnelse i vedtaket 
av 19.2.2019 i sin helhet.  

2. Klagesaken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover vanlig nabovarsling. 
 

 
Dato: 24. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

75/24 - Søknad om 

dispensasjon fra byggegrense 

75/24 - Vedlegg

 

75/24 - 

Situasjonskart  

75/24 - Vedtak om 

avslag - Dispensasjonsbehandling - Uthus utenfor byggegrense 

Klage over vedtak om 

avslag på dispensasjons søknad b.nr 75_24
 

75/24 - Nytt plankart 

med inntegning av uthus
 

Vedlegg
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21/19 298/1/119 - Klage over vedtak om overtredelsesgebyr 
 
Arkivsak-dok.  18/01041-19 
Arkivkode.  298/1/119  
Saksbehandler  Anne Borgedahl 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtak av 22.1.2019 opprettholdes 
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Anmodning om redegjørelse 
Svar på anmodning om redegjørelse 
Varsel om pålegg og overtredelsesgebyr 
Saksfremlegg planutvalg 
Vedtak planutvalg 
Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 
Klage 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
I forbindelse med ulovlig oppført uthus med utedo på fritidseiendom ved Malsjøen ble det i vedtak 
den 22.2.2019 ilagt eier av eiendommen overtredelsesgebyr kr 13 000,-.  
 
Vedtaket er påklaget med anførsel om at gebyret må stå i forhold til alvorlighetsgraden og 
vurderes jf. likhetsprinsipp mot andre saker kommunen har ilagt overtredelsesgebyr.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune ble i 2018 gjort kjent med at det var satt opp et uthus tett inntil strandsonen til 
Malsjøen. Det ble i brev den 14.6.2018 varslet om pålegg om retting samt overtredelsesgebyr for det 
ulovlige forholdet.  
 
For å føre opp tiltak med plasseringen som er gjort, er det nødvendig med flere dispensasjoner fra 
plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel; 
 
Hvilke dispensasjonsforhold gjelder her? 
 

1. Dispensasjon fra byggeforbudssonen mot Malsjøen  
 

Tiltaket er plassert innenfor 50-meters byggeforbudssonen til Malsjøen. Tillatelse til tiltak innen 
byggeforbudssonen må behandles som dispensasjon i medhold av pbl §§ 1-8 og19-2 og § 5.1 i 
kommuneplanens arealdel.  
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2. Dispensasjon fra LNF-formål, BYA og takform.  

 
Eiendommen ligger i område avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel (KPA), og det følger av § 4 
samt planens retningslinjer at tiltak på eksisterende bebygde fritidsboligeiendommer i LNF-
områdene må behandles som dispensasjonssaker i forhold til LNF-formålet 
 
Søknad om etterhåndsgodkjenning var til behandling i kommunens planutvalg den 6.2.2019, hvor det 
her ble gitt tillatelse til å føre opp ett uthus på eiendommen, men dette måtte blant annet være 
mindre enn det som nå var ført opp samt plassert et annet sted på eiendommen.  
 
Kommunen sendte ut vedtak om pålegg om retting samt overtredelsesgebyr den 22.2.2019. Det er 
vedtak om overtredelsesgebyr som er gjenstand for behandling i foreliggende sak.   
 
Klage over vedtaket ble mottatt den 21.3.2019. Hovedvekt av klagen omhandlet vedtak om tillatelse 
til tiltak gitt i planutvalgets møte den 6.2.2019, men omhandlet også pålegg om fjerning av tiltaket og 
vedtaket om overtredelsesgebyr. Under siteres hva som angikk overtredelsesgebyret:  
 
2. Beslutning om overtredelsesgebyr Vi ber om ny vurdering av størrelsen på overtredelsesgebyr. Kommunen 
har satt dette til 13000. Vi ber om at alvorlighetsgraden av vårt tiltak vurderes opp mot f.eks. sak 262/207 der 

gebyret i Planutvalgets møte 6.2.2019 ble satt ned fra 50.000 til 10.000. 
  

Konsekvenser 
Ikke vurdert noe her 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 
 
Eksisterende planer 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak av 22.2.2019 
 
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 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Klagen er mottatt 21.3.2019, og anses innkommet innen klagefristen. 
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Rådmannen mener at vedtak om overtredelsesgebyr datert 22.2.2019 er fattet på korrekt 
grunnlag, dvs. at uthuset er oppført ulovlig etter plan- og bygningsloven og som medfører at det kan 
ilegges overtredelsesgebyr etter pbl, jf. pbl. § 32-8 første ledd bokstav a.  
 
Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, som kommunen som bygningsmyndighet kan ilegge 
ansvarlige for brudd på plan- og bygningsloven. Ileggelse av gebyret er et enkeltvedtak. Å ilegge 
gebyr er en frivillig mulighet for kommunen, og beslutning om det skal ilegges overtredelsesgebyr er 
opp til kommunens frie skjønn og kan ikke overprøves ved en eventuell klage. Derimot er grunnlaget 
for og størrelsen på gebyrer som er ilagt lovbundet skjønn, og kan overprøves fullt ut ved en 
eventuell klage.  
  
Klager bestrider ikke grunnlaget for overtredelsesgebyret, men utmålingen 
  
Om utmåling av overtredelsesgebyr 
I vurderingen av hvor stort overtredelsesgebyr som kan ilegges, må det ses hen til konsekvenser eller 
mulige konsekvenser av overtredelsen av pbl.  
 
Det er som nevnt i vedtaket, SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a til h som setter grensene for hvor 
stort overtredelsesgebyr som kan ilegges, ut i fra konkrete kriterier.  
Bestemmelsen sier: 
 
«§ 16-1 Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse 
Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme 
overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges 
overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller 
uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.» 

 
Kommunens vurdering 
 
 1. Objektive og subjektive vilkår for å ilegge overtredelsesgebyr  
Kommunen har ilagt gebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8 første ledd bokstav a som 
lyder:  
 
Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 

a) Prosjekterer, utfører eller lar prosjektere eller utføre et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne lov, eller i strid med vilkårene i tillatelse.  
 

Grunnlaget for gebyret er oppføring av uthus med utedo innenfor byggegrense ved Malsjøen uten 
tillatelse etter plan- og bygningsloven. Eiendommen er i plan avsatt til LNF-område. Objektivt sett er 
det derfor etter Rådmannens syn anledning til å ilegge overtredelsesgebyr.   
 
Det neste spørsmålet er om tiltakshaver har utvist tilstrekkelig skyld – uaktsomhet eller forsett.  
 
Uttrykkene uaktsomhet og forsett må forstås på samme måte som i strafferetten og skylden må  
derfor også dekke alle vilkårene i sanksjonsbestemmelsen. Kommunen har i sitt vedtak lagt til grunn 
at eieren har opptrådt uaktsomt, herunder vedtakets ordlyd: «Overtredelsesgebyret er satt ut ifra at 

tiltakshaver burde forstått at arbeider på en hytteeiendom/festetomt i LNF-område (…) ikke kan igangsettes 
uten gitt dispensasjon og ev. tillatelse.»  

 
For uaktsomhet kreves det enten at vedkommende holdt det for mulig at hun/han utførte  
tiltakene uten at det forelå nødvendig tillatelse (bevisst uaktsomhet) eller burde forstått at  
hun/han utførte tiltakene uten at slik tillatelse forelå (ubevisst uaktsomhet). Kommunen har lagt til 
grunn siste alternativ.  
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Om aktsomhetsnormen heter det i forarbeidene6:  
«aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av bestemmelsene i loven 
eller forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med reglene i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne 
konstateres å være uaktsom uten en vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.»  
 

Rådmannen fastholder at eieren har opptrådt med ubevisst uaktsomhet. Eier har ansvar for å sette 
seg inn i lovverket, alternativ søke råd hos noen med kunnskap når nye byggverk skal føres opp.  
 
Rådmannen finner etter dette at det er adgang til å ilegge overtredelsesgebyr.  
 
2. Utmålingen av overtredelsesgebyret  
I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 sjette ledd er det gitt forskriftsbestemmelser om 
utmålingsramme og hvilke momenter som skal vektlegges for utmåling innenfor denne  
rammen, jf. SAK § 16-1 og § SAK § 16-2.  
Bestemmelsen i SAK 16-1 første ledd bokstav a lyder;  
 

a) Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, jf. § 20-2 og § 20-4 uten 
at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven 

2. inntil kr 50 000 der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i 
plan- og bygningsloven

7
 

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 

 
Utmålingsrammen som kommunen har lagt seg på i foreliggende sak fremgår av bestemmelsens nr. 
2. Det kan utferdiges gebyr på inntil kr 50 000,-.  
 
Hvor høyt gebyret skal være innenfor rammen, beror på en totalvurdering ut fra tradisjonelle 
utmålingsmomenter. Aktuelle momenter i vurderingen er blant annet overtredelsens grovhet, 
graden av utvist skyld, om det foreligger gjentakelse, om overtredelsen er begått i vinnings hensikt 
samt overtrederens økonomiske evne8. Departementet har opplistet momenter i SAK § 16-2 første til 
syvende ledd, som utdyper og supplerer de nevnte momenter.  
 
Klager fremholder at alvorlighetsgraden av deres tiltak bør bli vurdert opp mot f.eks. sak 262/2079 
der gebyret i Planutvalgets møte 6.2.2019 ble satt ned fra 50.000 til 10.000.  
 
Rådmannen er etter ovennevnte enig med den vurdering som er gjort i kommunens vedtak av 
22.2.2019, og at gebyret kan settes til kr 13 000,-.  Tiltaket, et uthus med utedo, er ulovlig oppført 4,0 
meter fra Malsjøen. Strandområdene har helt spesielle verdier, og dette gjelder ikke bare 
strandområdene ved sjøene, det gir viktig oppvekstmiljø for spesielle plante- og dyreslag og utgjør et 
viktig rekreasjonsområde for allmennheten både fra land- og sjøsiden. Formålet med loven, er at det 
i 100-meters beltet skal gjelde et særlig vern mot utbygging.  
Kommuneplanens arealdel §5 legger til grunn at det i LNF-områdene settes et generelt 
byggeforbudssone langs vassdrag på 50 meter. Dette gir en modifisering av hovedregelen i loven på 
100-meter.  
 

                                                           
6
 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 355 

7
 Rådmannens utheving da dette er sanksjonsbestemmelsen som er brukt i vedtaket 

8
 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 356 

9
 Vår ref.15/02465, Bruksendring av kjeller fra forretning/kontor til forsamlingslokale – Gran senter (musikk-
kjeller’n) 
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Rådmannen er opptatt av at kommunen er bevisst i forhold til fastsettelse av overtredelsesgebyr, og 
det er viktig at det blir en form for likebehandling selv om sakene aldri er helt like. Kommunen, som 
plan- og bygningsmyndighet, har hatt noen saker der det er gitt overtredelsesgebyr i 2018. Her har 
mottaker av gebyret vært alt fra privatpersoner, kommunen selv, og proffe aktører.  
 
I denne saken mener Rådmannen at forholdet bør legges på sats i forhold til 16-1 første ledd nr.2. 
Årsak til dette er den inngripen et nytt tiltak innebærer i LNF og strandsone. Dersom tiltakshaver 
hadde søkt før han førte opp uthuset, ville ikke kommunen godkjent dette.  
Tiltaket, foruten plassering i strandsonen, bryter med kommuneplanens bestemmelser samt 
retningslinjer på tre forhold; når det gjelder tillatt antall bygg på en fritidseiendom, utnyttelse, samt 
takform.  
Rådmannen mener i tillegg til at uthuset er plassert så tett på vannet som 4,0m, at det er skjerpende 
at tiltaket i hovedsak er en utedo, med dertil fare for direkte avrenning til Malsjøen.  
 
Rammen for å ilegge gebyr er inntil kr. 50 000,-. For privatpersoner skal gebyret halveres.  
Det har derfor vært en vurdering at gebyret ikke legges opp til maksimumssatsen på kr. 25 000,-, 
siden tiltakshaver har utvist vilje til å etterkomme pålegg fra kommunen om å flytte tiltaket.  
Rådmannen mener minstesats etter 16-1 nr.2 er kr 10 000, det er lagt til kr 1000,- pr forhold tiltaket 
er i strid med utover forbudet mot byggeforbudssone mot vann (herunder; overskridelse 
utnyttelsesgrad, takform samt antall bygg pr eiendom i LNF).  
  
Vedrørende forskjellsbehandling i forhold til sak vedrørende bruksendring ved Gran senter, viser 
rådmannen kort til egen innstilling med vurdering før behandlingen av saken i planutvalget;  
https://www.gran.kommune.no/ato/p360/v1/783765_1_1-pdf.783765oe5d4.pdf 
 
  
Rådmannens innstilling blir på bakgrunn av det ovennevnte: 

1. Vedtak av 22.2.2019 opprettholdes 
2. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling 

 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte foruten ordinær varsling samt underrettelse av vedtak.  
 

 
Dato: 4. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

298/1/119 - 

Anmodning om redegjørelse
 

Re. Anmodning om 

redegjørelse.msg
 

https://www.gran.kommune.no/ato/p360/v1/783765_1_1-pdf.783765oe5d4.pdf
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298/1/119 - Varsel 

om pålegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr – Ulovlig oppføring av bygning uten tillatelse 

298/1/119 - 

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av uthus m/utedo innenfor byggeforbudssonen til Malsjøen - Tiltak i LNF-område 

Vedtak PLU, 

06022019, Sak 4/19, 298/1/119 – Dispensasjonsbehandling – Oppføring av uthus m/utedo innenfor byggeforbudssonen til Malsjøen – Tiltak i LNF-område 

298/1/119 - Pålegg 

om retting, tvangsmulkt og vedtak om overtredelsesgebyr - Ulovlig oppført uthus v/Malsjøen 

Klage på vedtak  sak 

298-1-119  

Vedlegg 1 Klage i sak 

298-1-119  

Vedlegg 2 

Situasjonskart Malsjøen 

Sak 298_1_119
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22/19 298/1/119 - Klage over planutvalgets vedtak av 6.2.2019 og pålegg om 
riving/flytting - vedrørende uthus i LNF-område 
 
Arkivsak-dok.  18/01041-20 
Arkivkode.  298/1/119  
Saksbehandler  Anne Borgedahl 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 22/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Planutvalgets vedtak av 6.2.2019, sak 4/19, opprettholdes. Det samme gjelder pålegg om 

flytting av uthus vedtatt den 22.2.2019. 
2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig behandling.  

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksfremlegg planutvalget 6.2.2019 
PLU-vedtak 6.2.2019, sak 4/19 
Pålegg om flytting av uthus og vedtak om overtredelsesgebyr 
Klage 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
 
Planutvalget behandlet i møte den 6.2.2019 dispensasjonssøknad vedrørende 
etterhåndsgodkjenning av oppført uthus med utedo i LNF-område og innenfor byggeforbudssonen 
til Malsjøen.  Planutvalget ga i sitt vedtak dispensasjon for oppføring av uthus med utedo, men 
med vilkår om at denne blant annet skulle reduseres i størrelse og plasseres der hvor eksisterende 
utedo var plassert. I etterkant av planutvalgets vedtak, har kommunens byggesaksavdeling fattet 
vedtak om pålegg om flytting av uthus samt ilagt overtredelsesgebyr til eier.  
 
Vedtakene er påklaget av tiltakshaver, Grete Tingelstad. I foreliggende sak behandles klage over 
vedtaket fra planutvalget og pålegg om flytting av uthus. Pålegg om flytting av uthuset gitt i eget 
vedtak den 22.2.2019 er en konsekvens av planutvalgets vedtak.  Vedtak om overtredelsesgebyr 
kommer i egen sak til behandling i planutvalget.  

 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune ble i 2018 gjort kjent med at det var satt opp et uthus tett inntil strandsonen til 
Malsjøen. For å føre opp tiltak med plasseringen som er gjort, er det nødvendig med flere 
dispensasjoner fra plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel.  
 
Hvilke dispensasjonsforhold gjelder her? 
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3. Dispensasjon fra byggeforbudssonen mot Malsjøen  

 
Tiltaket er plassert innenfor 50-meters byggeforbudssonen til Malsjøen. Tillatelse til tiltak innen 
byggeforbudssonen må behandles som dispensasjon i medhold av pbl §§ 1-8 og19-2 og § 5.1 i 
kommuneplanens arealdel.  
 

4. Dispensasjon fra LNF-formål, BYA og takform.  
 
Eiendommen ligger i område avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel (KPA), og det følger av § 4 
samt planens retningslinjer at tiltak på eksisterende bebygde fritidsboligeiendommer i LNF-
områdene må behandles som dispensasjonssaker i forhold til LNF-formålet.  
 
I foreliggende sak ble det vurdert at tiltaket bryter med følgende vilkår i KPA retningslinjer:  
 

 Tiltak skal ikke være lokalisert i byggeforbudssonen mot vann og vassdrag, jf. § 5, men hvis det 
unntaksvis gis dispensasjon skal tilbygg på bebyggelse ikke etableres nærmere vannlinjen enn 
eksisterende bebyggelse. Tilbygg bør fortrinnsvis etableres i bakkant av eksisterende bebyggelse i 
forhold til vannet, eventuelt som forlengelse av bygningen.  

 Bygning bør ha tradisjonelt saltak tekket med mørkt, matt materiale og takvinkel mellom 22 og 36 
grader  

 Innenfor byggeforbudssonen mot vann og vassdrag er maksimal BYA= 80 m2, største bygning 60 m2, 
maks 3 bygninger  

 På fritidseiendommer i byggeforbudssonen langs vassdrag (jf. § 5) bør samlet areal for terrasser og 
verandaer ikke overstige 20 m2. Terrasser og verandaer skal tilpasses det naturlige terrenget og ligge så 
lavt som mulig. Det tillates ikke etablering av frittliggende terrasser og verandaer.  

 Det bør ikke innvilges dispensasjon for tiltak som kan danne en uheldig presedens for behandlingen av 
fremtidige søknader om dispensasjon.  

 
Under er det lagt inn noen bilder som viser uthuset. 
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Plasseringen bryter med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel på flere områder, det 
refereres til dispensasjonsforholdene listet opp over. Saken var derfor oppe til behandling i 
kommunens planutvalg den 6.2.2019. 
 
Det som ble trukket frem som særdeles uheldig i rådmannens saksfremstilling i planutvalget, var 
uthusets plassering nær vannet:  
 
Særlig uheldig er byggets plassering som er svært nær vannet. Det nye bygget er delvis ment å erstatte 
tidligere utedo som finnes lengre inn på land ca. 35 meter sør-øst for nytt bygg. En oppgradering av 
eksisterende utedo ville vært mye mer fordelaktig enn å etablere en ny løsning bare fire meter fra 
vannet.  
Byggets utforming med pulttak strider også med plan da tak fortrinnsvis skal utformes som saltak.  

Videre er samlet BYA på 86,5m2 noe som er 6,5 m2 over tillat grense. 

Rådmannen innstilte i sitt saksfremlegg på at søknaden skulle avslås, men hadde en subsidiær 
innstilling ved at det kunne gis dispensasjon mot at uthuset blant annet ble redusert i størrelse samt 
trukket lenger unna vannet.  
 
Planutvalget fattet følgende vedtak: 
 
Gran kommune gir dispensasjon for oppføring av uthus m/utedo og pulttak i LNF-område- og innenfor 
byggeforbudssonen til Malsjøen. 
Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
1. Nytt uthus plasseres der hvor eksisterende utedo står oppført. 
2. ingen deler av nytt bygg skal plasseres nærmere vannet enn eksisterende utedo 
3. nytt bygg skal dekke over det arealet hvor eksisterende utedo står 
4. plassen der uthuset er plassert i dag skal tilbakeføres til opprinnelig stand 
5. tillatt størrelse på uthuset er 9,5m2 BYA. 
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I etterkant av planutvalgets møte, sendte kommunens byggesaksavdeling ut vedtak om pålegg om 
flytting av uthuset. Vedtaket ble fattet den 22.2.2019.  
 
Kommunen mottok klage over planutvalgets vedtak og vedtak om flytting av uthuset (pålegget) den 
21.3.2019. Deler av klagen omhandler i tillegg vedtak om overtredelsesgebyr, og blir ikke behandlet 
her. Det som omhandler overtredelsesgebyret i klageskrivet vil heller ikke tas med under hvor det 
vises til klagers sitat: 
 

1. Vedtak gjort i Planutvalget 6.2.2019 vedr. dispensasjon for oppføring av uthus med utedo og pulttak  
Vi ber om ny vurdering av vår søknad om ettergodkjenning, da vi mener saksbehandlingen i liten grad 
har drøftet forhold som kan tale for å godkjenne vår søknad.  
 
Spesielt er ikke alternativet med riving av eksisterende båthus vurdert av kommunen. Vi ber om at 
dette vurderes siden det omsøkte uthuset vil være en erstatning for både eksisterende utedo og 
båthus, slik vi også beskrev i søknaden. Ved at eksisterende båthus og utedo fjernes oppnås:  

 Antall bygninger reduseres fra 3 til 2  

 Området som utspennes av bygninger og arealet mellom disse mer enn halveres 
sammenlignet med dagens situasjon og vedtaket i Planutvalget.  

 Bebygd areal utgjør 72 m2. Det er uendret fra dagens situasjon, og lavere enn maksimalt BYA 
på 80 m2. 

Vårt forslag innebærer således at privatisert område reduseres og allmenhetens muligheter til bruk av 
og ferdsel i området bedres. Omsøkt uthus hindrer ingen normal ferdsel langs vannet. I kommunens 
vurdering heter det "Tiltaket medfører også en økt privatisering av strandsonen. Det er fri ferdsel i 
området og tiltak som begrenser allmennhetens bruk/ferdsel bør ikke tillates." Vi ber kommunen 
vurdere dette på nytt. 
 
Vi tillater oss også å be om ny vurdering av følgende momenter (det refereres også til vår skjematiske 
gjennomgang av potensielle konsekvenser av vedtaket, som var utelatt i kommunens saksutredning, se 
vedlegg 1):  
 
Kantvegetasjon: All kantvegetasjon er beholdt urørt. Kommunen hevder at denne vil komme til å bli 
fjernet. Dette er spekulasjon, og er i motstrid til vårt ønske om å beholde denne for å ta av for vind og 
føyke. Å sikre framtidig kantvegetasjon må gjerne være et pålegg tilknyttet tiltaket.  
 
Toalettløsning: Vår toalettløsning er et lukket system. Kommunen viser til risiko for uønsket utslipp. Vi 
mener denne risikoen er helt minimal, og at den i kommunens fremstilling er tillagt for stor vekt. Det er 
miljømessige gevinster ved at utedo erstattes av snurredass. Vi er selvfølgelig svært interessert i å 
forebygge utslipp, da vi selv er avhengige av vann fra Malsjøen til vask og matlaging.  
 
Basert på ovennevnte søker vi om følgende:  
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Primært: Opprinnelig søknad godkjennes, med følgende presisering: Nytt uthus erstatter nåværende 
utedo og nåværende båthus. Dagens båthus ligger 1-2 meter fra vannet, og en slik løsning vil derfor 
tilfredsstille et krav om at ny bebyggelse ikke skal etableres nærmere vannet enn eksisterende 
bebyggelse.  

 
Sekundært: Opprinnelig søknad godkjennes, med følgende endring: Uthuset plasseres sør-øst for hytte 
slik at minste avstand til vannet er minst like stor som for tidligere utedo, se illustrasjon i vedlegg 2. En 
slik løsning vil ivareta bestemmelser knyttet til nærhet til vann, og vil redusere privatisert område 
sammenlignet med vedtak i Planutvalget. Dette er en dårligere løsning for oss enn vårt primære ønske, 
da uthuset vil skygge for morgensol, gi mindre le for nordavind, og være mer utsatt for snøskavler (i 
mars 2019 var snødybden her nærmere 2 meter). Det vil også være mer synlig fra veien enn alternativ 
en, men med samme synlighet som vedtaket i Planutvalget. Plassering nærmere hytta enn dagens utedo 
vil være en bedre løsning for oss med tanke på vinterbruk (kortere avstand til toalett og ved). For å 
imøtekomme maksimal BYA reduseres dagens båthus med 6,5 kvm, eventuelt fjernes. 
  
Nåværende utedo rives. Denne er mindre enn 2 kvm, plassert på flate steiner. Det vil være helt 
uproblematisk å fjerne ethvert spor fra denne. Området sør-øst for hytte ble planert ved bygging av 
hytte på 1960-tallet. Oppføring av uthus her vil derfor kreve lite inngrep i naturen sammenlignet med 
oppføring i området der utedoen står i dag. 
(…) 
 

5. Pålegg om retting  
Kommunen har gitt oss frist for retting innen 28.6.2019, og skriver at det med dette er tatt hensyn til at 
«skogsbilveier ofte er stengt på vinterstid/tidlig vår». Slik stenging varierer fra år til år, men det er ikke 
uvanlig at Risbakkvegen er stengt til slutten av mai. Det gir oss fire uker til retting, noe vi mener er 
urimelig. Siden vi er selvbyggere som i utgangspunktet jobber på hytta i fritiden, vil en slik frist medføre 
at vi må leie inn profesjonelle, noe som gir oss en ekstra økonomisk belastning. At kommunen brukte 
åtte måneder på egen saksbehandling burde også telle i denne sammenheng. Vi ber om at frist for 
eventuell retting settes til 31.10.2019.  
Under pålegg om retting skriver kommunen at det ikke tillates å sette i gang byggearbeider med nytt 
bygg før allerede oppført bygg er revet. Dersom vi ikke får medhold i vårt primære ønske, ber vi om 
tillatelse til at disse prosessene kan tas parallelt, om mulig ved flytting av uthuset. Vi kan ikke se at det 
vil ha noen negativ betydning for andre interessenter. Allmenhetens tilgang vil være den samme, og 
endelig resultat vil være det samme. 

 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel.  
 
 
Eksisterende planer 
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Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011 
 
Gjeldende vedtak 
PLU vedtak 9.2.2019, sak 4/19. 
 
Økonomi 
Ikke aktuelt her 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt her 
 

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 saken etter at klage kom inn, men kan ikke se at det er tilkommet nye 
opplysninger eller at saken innehar momenter som tilsier at vedtaket av 9.2.2019 bør tilrådes endret i 
forhold til hva som var rådmannens innstilling i saken ved forrige behandling av denne. Følgelig kan 
heller ikke Rådmannen se at det foreligger feil eller mangler ved vedtak av 22.2.2019 hvor det ble 
ilagt pålegg om flytting av uthuset.  
 
Generelt om dispensasjoner 
Plan- og bygningsloven har en egen bestemmelse som setter vilkårene for å få dispensasjon. Allerede 
ordlyden i bestemmelsen viser at det skal noe til for å få dispensasjon. Samtidig skal det ikke være 
umulig dersom det foreligger tungtveiende grunner til å fravike lovens eller planens utgangspunkt. 
 
Det er to vilkår som begge må være oppfylt for å få dispensasjon: 

 Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 

De to vilkårene viser at det må foretas to konkrete vurderinger. Vurderingene vil kunne gli noe over i 
hverandre.  
 
Planutvalgets vedtak av 9.2.2019 
Det er ved planutvalgets vedtak den 9.2.2019 gitt dispensasjon for tiltak i LNF, byggeforbudssonen og 
takform. Det som det ikke er gitt dispensasjon fra, er dispensasjon for overskridelse av BYA.  
 
Klager fremholder at saken ikke var tilstrekkelig belyst ved behandlingen i planutvalget. Bakgrunn for 
klagers påstand er ifølge hun selv at alternativ med riving av eksisterende båthus ikke kommer godt 
frem som i behandlingen den 9.2.2019. 
 
Klager mener en riving av båthuset (hvitt bygg i kartet under) bør være en bedre løsning, slik at 
oppført uthus kan bli stående med dagens plassering. Det nye uthuset vil da fungere som en erstatning 
både for eksisterende utedo (som også da vil rives) og båthus.  
På denne måten mener klager at antall bygninger kan reduseres fra 3 til 2, at området som omfatter 
bygninger og arealet mellom disse reduseres, og man vil få en totalt lavere BYA.  
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Videre fremholder klager at område som i dag kan anses privatisert, blir redusert slik at allmennhetens 
muligheter til bruk av ferdsel i området bedres. Uthuset som er oppført skal etter klagers syn ikke være 
til hinder for normal ferdsel langs vannet.  

 

 
Over vises oppført uthus i lilla, den blå figuren viser plassering av eksisterende utedo og den plassering 
planutvalget mente det ulovlig oppførte uthuset kunne flyttes til, den hvite figuren er et båthus. Dette har ikke vært 
gjenstand for byggesaksbehandling, og er etter kommunens oppfatning heller ikke lovlig oppført.   
 

Kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon fra byggegrense mot Malsjøen: 
 

 Bestemmelse om byggegrense blir ikke vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon. 
 

Byggegrensen mot sjø og vassdrag er ment å ivareta plassering og verne om sjøområdet som i 
utgangspunktet ikke skal bebygges. Byggegrensen i kommuneplanen gjelder for alle byggverk, og det 
er ingen unntak for uthus, brygger eller andre konstruksjoner.  
 
Klager fremholder at uthuset ikke hindrer normal ferdsel langs vannet og at utedo som er plassert inne 
i uthuset har lukket avløpssystem som minsker risiko for avrenning og utslipp til Malsjøen. Klager 
åpner videre opp for at kantvegetasjon til Malsjøen, som i dag står urørt, kan sikres gjennom et vilkår i 
en tillatelse for etthåndsgodkjenningen.  
 
Klager legger til grunn at de prinsipalt ønsker at opprinnelig søknad godkjennes, med vilkår om at nytt 
uthus erstatter nåværende utedo og båthus. 
Subsidiært anføres at opprinnelig søknad må godkjennes med endring om at uthuset plasseres sør/øst 
for fritidsboligen slik at minste avstand til vannet er minst like stor som for tidligere utedo, men 
nærmere fritidsboligen enn dagens utedo. Med dette alternativet kan også båthuset fjernes for å 
redusere maksimal BYA for eiendommen.  
 
Se illustrasjon under for forslag som nå fremmes fra klager, herunder forslag vist med piler på kartet.  
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I foreliggende sak har planutvalget ved vedtak den 9.2.2019 vurdert at eier av fritidseiendommen skal 
få anledning til å føre opp et uthus i byggeforbudssonen mot Malsjøen, men at det må trekkes lenger 
vekk fra strandlinjen enn hva dagens plassering er. Det var også et poeng at nytt uthus skulle erstatte 
eksisterende utedo og dennes plassering, samt reduseres i størrelse.  
 
Rådmannen ønsker å presisere at påstandene fra klager som er fremmet i klageskrivet, med unntak om 
å flytte uthuset nærmere fritidsboligen, er momenter som var til betraktning også i forbindelse med 
den forrige behandlingen av saken. 
 
Planutvalget satte som vilkår at uthuset skulle erstatte gammel utedo, som ligger ca 35 m sør-øst for 
hvor det nye uthuset er oppført. Slikt sett vil også uthuset bli noe mer tilbaketrukket fra fritidsboligen 
og vannet, og området vil fremstå mindre privatiserende i strandkanten når det ikke står oppført 
bygninger tett på denne. Rådmannen mener fortsatt at planutvalgets vedtak om plassering bør 
opprettholdes.  
 
Det anses derved at en dispensasjon for en slik plassering som eksisterende utedo (blå figur) ikke vil 
vesentlig tilsidesette de hensyn som bestemmelsen om byggegrense mot Malsjøen er ment å skulle 
ivareta.  
 

 Det er flere fordeler ved å innvilge dispensasjon enn ulemper. 
 

Fordelen for tiltakshaver å få dispensasjon fra byggeforbudssonen, er at det gis anledning til å 
erstatte eksisterende utedo. Planutvalget la vekt på at et nytt uthus burde være i nærhet til 
eksisterende fritidsbolig, men at inngripen i naturen burde være minst mulig. Slikt sett ble det ansett 
at det burde gis tillatelse til et nytt uthus, men noe mindre enn hva som er bygget, på samme plass 
hvor det står en gammel utedo. Det var videre positivt at det ved slik løsning, kunne se ut til at 
strandsonen ville fremstå som mindre privatiserende enn dagens plassering av det nye uthuset.  
At klager nå ønsker å plassere uthus (klagers subsidiære anførsel) nærmere fritidsbolig, men trukket 
like langt unna Malsjøen som eksisterende utedo, mener Rådmannen ikke er et alternativ med tanke 
på den inngripen i naturen det er å rive opp et tiltak på ett sted og føre opp et nytt tiltak et annet 
sted.  
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Rådmannen mener derfor at det foreligger en klar overvekt av fordeler ved å opprettholde 
planutvalgets opprinnelige vedtak ved å gi dispensasjon i dette tilfellet.  
 
Kommunens begrunnelse for å ikke gi dispensasjon fra tillatt utnyttelse på eiendommen – BYA 
Ved å tillate overskridelse av tillatt utnyttelse på eiendommen anser Rådmannen at hensynet bak 
bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.  
Hensynet bak bestemmelse om tillatt BYA i kommuneplanens arealdel er for å sikre at LNF områder 
ikke blir tungt bebygd. Et annet hensyn er ønsket om noenlunde lik størrelse på det som blir bygd.  
 
Klager fremholder at kommunen ikke har vurdert saken tilstrekkelig, når de viser til at de selv har 
foreslått at de kan fjerne eksisterende båthus samt eksisterende utedo slik at antall bygg og derav 
også samlet BYA kan reduseres på eiendommen.  
 
Planutvalget ga i sitt vedtak den 9.2.2019 tillatelse til at det kunne settes opp et nytt uthus der hvor 
gammel utedo står plassert i dag. Det var en forutsetning for vedtaket at nytt uthus ble redusert i 
størrelse i forhold til det de har ført opp i dag. Tillatt størrelse for nytt uthus kunne derfor ikke 
overskride 9,5m2 BYA. Planutvalget har med dette vurdert at et større uthus, og dermed 
overskridelse av tillatt BYA vil sette hensynet bak bestemmelsen til side, og at det derfor ikke skulle 
gis dispensasjon for dette.  
Rådmannen støtter denne vurderingen i klagesaken. Det er slikt sett ikke nødvendig å vurdere 
hvorvidt det er flere fordeler enn ulemper med omsøkt tiltak på grunnlag av BYA-bestemmelse.   
 
Pålegg av 22.2.2019 
Kommunens byggesaksavdeling sendte eier av fritidsboligen (og klager) varsel om pålegg om fjerning 
av ulovlig oppført uthus/utedo den 14.6.2018. Varselet var hjemlet i pbl § 32-2. I samme varsel ble 
det også varslet om tvangsmulkt samt overtredelsesgebyr.  
 
I etterkant av planutvalgets vedtak av 9.2.2019 ble det sendt ut pålegg om fjerning av uthus/utedo 
den 22.2.2019. Pålegget må anses å være ilagt som en følge av planutvalgets vedtak om å gi 
dispensasjon for oppføring av uthus, men med en annen plassering enn der hvor det var ført opp.  
 
Pålegget er ilagt av kommunen med hjemmel i pbl § 32-3, med frist til 28.6.2019 om å rette opp i 
forholdet.  
 
Klager anfører at fristen i pålegget er vanskelig å overholde på bakgrunn av vinterstengte veier til 
fritidsboligen. Rådmannen anser ikke at det er problematisk å gi utsettelse på fristen i vedtaket til 
den frist som klager selv foreslår.  
 
Rådmannen kan ikke se at vedtak om pålegg innehar feil eller mangler som gjør at dette må endres 
foruten fristen som er satt i vedtaket. Pålegget kommer som en følge av planutvalgets vedtak av 
9.2.2019, det er varslet i medhold av plan- og bygningsloven, og det er gitt eier en rimelig frist for å 
rette opp i forholdene. 
 
Frist for oppfyllelse av pålegget vil imidlertid nå, som en konsekvens av foreliggende klagesak, bli 
utsatt til det foreligger en endelig avgjørelse i saken.   
 
 
 
 
 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover ordinær nabovarsling. 
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Dato: 3. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

298/1/119 - 

Dispensasjonsbehandling - Oppføring av uthus m/utedo innenfor byggeforbudssonen til Malsjøen - Tiltak i LNF-område 

Vedtak PLU, 

06022019, Sak 4/19, 298/1/119 – Dispensasjonsbehandling – Oppføring av uthus m/utedo innenfor byggeforbudssonen til Malsjøen – Tiltak i LNF-område 

298/1/119 - Pålegg 

om retting, tvangsmulkt og vedtak om overtredelsesgebyr - Ulovlig oppført uthus v/Malsjøen 

Klage på vedtak  sak 

298-1-119  

Vedlegg 1 Klage i sak 

298-1-119  

Vedlegg 2 

Situasjonskart Malsjøen 

Sak 298_1_119
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23/19 53/21 - Klagesak vedrørende vedtak om avslag for oppføring av 
bod/skjul med tilhørende platting i byggeforbudssone mot Mæna 
 
Arkivsak-dok.  19/00174-13 
Arkivkode.  53/32  
Saksbehandler  Anne Borgedahl 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 23/19 

 
 

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 
 

Bakgrunn for saken 
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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 vann10 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.  

                                                           
10

 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 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Søknad om disp fra 

best fastsatt i pbl  

Uttalelse til søknad 

om dispensasjon fra kommuneplan - Oppføring av bod-skjul - Gnr-bnr 53-21 - Gran kommune 

53/21 - Vedtak om 

avslag - Dispensasjonsbehandling - Oppføring av bod med tilhørende platting 

Gran kommune - 

Dispensasjon - Oppføring av bod_skjul - Gbnr 53_21 - Røykenviklinna 638 

Klage på avslag
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