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Vedlegg: 
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Vedlegg 3 Søknad om dispensasjon 
Vedlegg 4 Analyserapport fra GLOkart 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Plan– og bygningsloven 
- Veglova 
- Reguleringsplan for E6 Granrudmoen - Tingberg 
- Sakens øvrige dokumenter 

 
Sammendrag: 
Torstein Lie søker om dispensasjon fra byggegrensen mot vei, senterlinje for E6 og fylkesvei 
for å bygge på eksisterende bygning. Gjeldende arealplan er reguleringsplan for E6 
Granrudmoen – Tingberg, og imøtekommelse av søknaden krever dispensasjon fra 
bestemmelsen 2.6.15, om byggegrense. I tillegg til fylkesvei, som er regulert i veglova.  
 
Arealformålet for området er spesialområde campingplass. Innen dette formålet kan det 
anlegges installasjoner for drift av campingvirksomhet. Vi har vurdert tiltaket til å ligge 
innenfor arealformålet i reguleringsplanen. 
 
Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon med vilkår. 
 
Saksutredning: 
Torstein Lie søker om dispensasjon fra forbud mot bygging nærmere enn 100 meter fra 
senterlinje E6 i reguleringsplan for E6 Granrudmoen – Tingberg. I tillegg krever tiltaket 
dispensasjon fra byggegrense på 50 meter, jf. lov om vegar. Byggegrense mot riksveg, 
fylkesveg og kommunal veg er gitt i veglova, dersom ikke annet følger av arealdel av 
kommuneplan eller reguleringsplan etter plan– og bygningsloven.  
 
I tillegg må det vurderes om tiltaket faller innunder bestemmelsen for arealformålet på 
stedet, spesialområde campingplass. Innen dette formålet kan det anlegges installasjoner 
for drift av campingvirksomhet.  
 
Det skal bygges oppå og til allerede eksisterende bygg. Bygget vil ikke komme nærmere 
veien enn det allerede er, det skal bygges til i parallell retning med E6 og fylkesvei.  



Saken er forelagt Statens vegvesen, og de har ikke merknader til tiltaket. Deres uttalelse tas 
inn nedenfor, samt vilkår de stiller. 
 
Lovgrunnlaget:  
 
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Det må 
foreligge en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i pbl. § 1-8, jf. § 19-1.  
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som framgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen legge særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. 
§ 19-2 (3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon 
fra planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om 
planer samt forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Naboer: 
Tiltaket og søknad om dispensasjon er forelagt nabo gbnr. 32/2, som samtykker til tiltaket. 
Det er ikke nødvendig å varsle flere etter vår vurdering.  
 
Plangrunnlag: 
Gjeldende arealformål er spesialområder (pbl. § 25 første ledd nr. 6) campingplass. I denne 
arealkategorien gjelder følgende bestemmelser: 5.1 Områder regulert til campingplass kan 
benyttes til opparbeidelse av grunnen og installasjoner for drift av campingvirksomhet. 
 
Det er ikke tillatt å føre opp nye bygninger mellom vegen og byggegrensa, jf. reguleringsplan 
for E6 Granrudmoen – Tingberg bestemmelser punkt 2.6.15.  
 
 
Vurdering: 
Med dette som utgangspunkt drøftes ulike forhold av betydning for eventuell dispensasjon i 
det følgende. Det er i tillegg kjørt analyserapport gjennom kartløsningen Glokart.  
 
Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp: 
Teknisk infrastruktur er på plass, og dette forholdet er uproblematisk med tanke på å 
imøtekomme søknaden.  
 
Støy:  
I analyserapporten er støy et framtredende element. Området ligger i rød sone for støy. I 
forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det blitt foretatt støyberegninger for boliger, 



overnattings/serveringssteder, skoler, barnehager m.m. på strekningen. 
Støyskjermingstiltak er vurdert og anlagt, og vi legger til grunn at dette er tilstrekkelig 
hensyntatt for å tillate omsøkt tiltak på eksisterende bygg.  
 
Natur, geologi og forurensning: 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven: 
Området er vurdert ut fra naturmangfoldloven av 19. juni 2009 § 7 og §§ 8-12. Det er 
vurdert at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende og at det ikke anses som nødvendig med 
igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende planens konsekvenser for naturmangfold. 
 
Det er forekomst av arter av nasjonal forvaltningsinteresse i området. Hvitsteinkløver er 
kategorisert som en fremmed art. Det er også avdekket hagelupin, også en fremmed art. 
Sistnevnte er lokalisert nær planlagt tiltak. Det skal utvises forsiktighet rundt slike arter, 
med tanke på fare for spredning. Ved å stille vilkår om massehåndtering og graving i/nær 
infiserte masser, hensyntas dette etter rådmannens vurdering på en tilfredsstillende måte..  
 
Kultur: 
Det er registrert et bygg med forekomst med meldeplikt iht. kulturminnelova § 25. planlagt 
tiltak berører ikke dette. Det tas inn vilkår om at dersom det oppdages fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet stanses, og funn varsles kulturminnemyndigheten.  
 
Ekstern høring:  
Rådmannens vurdering er at dispensasjonen ikke berører andre eksterne fagorganer enn 
Statens vegvesen(SVV). 
 
SVV er hørt i saken, og hovedtrekk i deres uttalelse gjengis i det følgende: 
Eiendommen ligger innenfor vedtatt reguleringsplan med byggegrense 50 meter fra 
senterlinje E6 og 20 m fra fv. 312. omsøkte tiltak innebærer inngrep som krever 
dispensasjon fra fastsatt byggegrense. Vedtak treffes av kommunen etter pbl. etter at 
vegvesenet har gitt uttalelse i saken. 
 
Dispensasjon fra fastsatte byggegrenser er et særskilt unntak fra gjeldende regel. 
Dispensasjon kan tas opp til vurdering i forhold til veg – og trafikkinteressene, hensynet til 
miljøet langs vegen og når det foreligger forhold som gjør det uhensiktsmessig for søkeren å 
innrette seg etter hovedregelen. Byggegrensen skal ivareta hensynet til trafikksikkerheten, 
arealbehovet ved utbedring av vegen, vedlikehold og driften av vegen. 
 
Byggesaker innenfor byggegrensene skal sees i et langsiktig perspektiv. 
 
Ut i fra en vurdering av forholdene på stedet vil vi ikke motsette oss godkjenning av 
omsøkte tiltak. Tiltaket vil ikke medføre at hensikten med byggegrenser faller bort.  
 
Vilkår vegvesenet stiller tas inn i vedtaket.   
 
Øvrige naboer har ikke inngitt merknader til tiltaket.  
 



Konklusjon:  
For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  
 
Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Det søkes om å bygge på et lite tilbygg til eksisterende bygg på eiendommen gbnr. 32/4. det 
er ikke avdekket forhold i denne saken som gjør det utilrådelig å tillate omsøkt tiltak. 
Vurderingstema i tillegg til dette er hvorvidt det å gi dispensasjon vil føre til at hensynene 
bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Som Statens vegvesen 
skriver i sin uttalelse, vil ikke tiltaket føre til at hensikten med byggegrenser faller bort.  
 
 
Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Ved gitte vilkår er det ikke ulemper av betydning ved å tillate omsøkt utvidelse av 
eksisterende bygg. Fordelene er klart større enn ulempene ved å imøtekomme søknaden 
om dispensasjon.  
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 19-2 innvilges dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i 
reguleringsplan for E6 Granrudmoen – Tingberg. Det innvilges dispensasjon slik at konkret 
søknad, mottatt 19.4.18 (arkivsak 18/888), om tiltak på gnr/bnr 32/4, kan behandles selv om 
omsøkte tiltak er innenfor byggegrensene til veg. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år fra dags dato, bortfaller 
tillatelsen. 

2. Den som har fått dispensasjon, kan ikke på et senere tidspunkt fremme 
erstatningskrav mot Statens vegvesen for påregnelige skader og ulemper som er 
påført bygningen/innretningen på grunn av beliggenheten i forhold til vegen. Dette 
gjelder også støy. 

3. Masser som er infisert av invaderende ugras/svartelista arter skal:  
- håndteres lokalt for å unngå spredning 
- eller deponeres i varig deponi 
- eller legges som toppmasser der det skal sås gras som klippes regelmessig 

4. Dersom masser skal kjøres bort:  
- Massene skal dekkes godt under transport 
- Jord skal fjernes fra bil, maskiner og utstyr før det tas i bruk andre steder. 
- Massene skal leveres i godkjent varig deponi/mottak med egne rutiner for 

håndtering av denne typen spesialavfall. 
 



5. Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på 10 meter.  Det er viktig at de som utfører 
arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelsen.  Melding om funn skal 
straks sendes til fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner § 8, 
annet ledd. 
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