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Statens vegvesen, region Øst
Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
19/2850 - 3 / IBJH 11.11.2019

Anmodning om uttalelse i dispensasjonssak og høring til naboer- Områdereguleringsplan
for Harestua sentrum

Lunner kommune oversender søknad om dispensasjon, iht plan- og bygningsloven § 19-1. Vi
ber om uttalelse vedrørende dispensasjonsforholdet innen 2. desember 2019.

1. Faktabeskrivelse

1.1 Bakgrunn
Lunner kommune mottok den 11.11.2019 søknad om dispensasjon fra arealformålet «industri» for
etablering av energianlegg på eiendommen 116/186 i Maxbo-bygget på Harestua.
Anlegget er vist med rødt symbol på eksisterende trelastlagerbygg i reguleringsplankartet her.

Eksisterende bioenergisentral ved Harestua skole fyres med skogsflis og forsyner i dag Harestua
skole, Eventyrskogen barnehage, Harestua Arena, Harestua bolig-og avlastning (HABO) og
boligblokkene i Saglunden.
Det er denne bioenergisentralen som nå skal utvides og moderniseres i form av et nytt anlegg. Det
eldre anlegget er planlagt brukt som reserveanlegg i framtiden.
Nytt energianlegg har betydelig forbedret renseteknologi i forhold til dagens energianlegg og skal
forsyne et helt nytt sentrum i tillegg til dagens kunder.
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Lunner kommune har ikke registrert klager fra nabolaget på energisentralen når det gjelder utslipp, 
støy eller andre forhold. 
Areal til ny bioenergisentral ble regulert inn i områdereguleringsplanen i 2012. I 2018 ble dette 
arealet omregulert til andre formål i gjeldende detaljregulering for Lunner helse- og omsorgssenter 
og Harestua sentrum. 
Det er i dag ikke avsatt areal til energianlegg innafor det nye Harestua sentrum. 
Hjemmelshaver søker derfor dispensasjon fra arealformålet i gjeldende områdereguleringsplan for 
etablering av et bioenergianlegg. 
 
1.2 Planstatus i området og rettslig grunnlag 
Eiendommen 116/186 ligger innenfor områdereguleringsplan for Harestua sentrum. Parsellen som 
søkes benyttet til energianlegg har arealformål forretning/kontor/industri i gjeldende plan. 
Underformålet «industri» inkluderer ikke energianlegg fordi denne type bebyggelse skal regulereres 
med underformål «energianlegg» (sosikode 1510). 
Formålet med tiltaket, energianlegg, er derfor ikke helt i samsvar med gjeldende/lovlig arealbruk. Et 
avvik fra reguleringsplanen må behandles som en dispensasjonssak i hht. reglene i plan- og 
bygningsloven kapittel 19. 
 
1.3 Forholdet til plan- og bygningsloven kapittel 19 
Etter pbl. § 19-2 andre ledd kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan 
ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 
om dispensasjonssøknaden. 

Vilkårene for å gi dispensasjon – dispensasjonsvedtaket. 

Kommunen har myndighet til, etter søknad, å dispensere fra bestemmelser i loven, forskrifter eller 
planer gitt i medhold av loven. Vedtak i dispensasjonssak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. §1-
6 i plan- og bygningsloven slår fast at forvaltningsloven gjelder for saker som behandles etter loven. 
Det innebærer at det foreligger plikt til å begrunne vedtak om å gi eller å avslå søknad om 
dispensasjon. Begrunnelsen skal som hovedregel gis samtidig med at vedtaket treffes, jf. § 24 i 
forvaltningsloven. Det skjønn kommunene skal utøve når de vurderer om dispensasjon skal gis er 
underlagt omfattende begrensninger, se omtale nedenfor. Det er derfor viktig at kommunen gir en 
utfyllende begrunnelse for vedtak om dispensasjon. 

Dispensasjon kan gis varig eller midlertidig. En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å 
fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. 

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 ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan. 

Dispensasjon må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra 
hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i plan prosessen, er det viktig at endringer i planer 
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av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging 
og reguleringsplaner. Dette er likevel ikke til hinder for at det for eksempel dispenseres fra eldre  
planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte 
motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene. 

Kommunen kan sette vilkår for dispensasjon. Vilkårene må ha som formål å ivareta de hensyn som 
framgår av § 1-1, Lovens formål og § 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen etter loven. 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en 
klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 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. 

Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere er et rettsanvendelsesskjønn som kan 
overprøves av domstolene. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det kommunale selvstyret 
kommer således i betraktning kun ved interesseavveiningen om dispensasjon skal gis når lovens 
formelle vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt. Den kommer til anvendelse på samme måte ved 
behandlingen av klager og domstolskontroll. 

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Dette gjelder for både plansaker og byggesaker. 
Når det gjelder plankrav som følger av § 11-9 nr.1 eller § 12-1 kan det dispenseres fra plankravet 
under forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning. De generelle vilkårene for 
dispensasjon må selvfølgelig alltid være til stede. 

Utdyping 

Som angitt i paragrafkommentarene i ny lov vil vurderingen av omsøkte tiltak i forhold til lovens 
kriterier være rettanvendelse. Det gjelder: 

 Om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, 

 Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 

 Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet 
og tilgjengelighet 

 Om det legges forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og mål 

 Om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig vekt. 

 Om det dispenseres fra saksbehandlingsregler 
 

Hvis vurderingen etter første, andre og siste strekpunkt konkluderer med at lovens vilkår ikke er 
oppfylt, vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil først og fremst være aktuelle 
skjønnsmomenter i vurderingene etter første og andre strekpunkt. Det gjelder for så vidt også femte 
strekpunkt, men dette punktet vil være en ramme og påminnelse overfor kommunene, og et 
grunnlag for vedkommende myndighet og klageorganet i forbindelse med en ev. klagesituasjon 
dersom kommunen likevel fatter vedtak i strid med uttalelse fra fagorgan. 

Hvis konklusjonen etter vurdering i forhold til foregående kriterier er at det rettslig sett er anledning 
til å gi dispensasjon – så må i tilfelle kommunen foreta en vurdering om de finner grunn til å gi 
dispensasjon. Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere ( og som i 
tilfelle ikke kan avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). Dette kan for eksempel være at de vil se saken 
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i større sammenheng, eller at det har vært mange nok dispensasjoner i området og at det ev. bør 
utarbeides ny plan før det gis tillatelse til flere tiltak. 

Universell utforming m.v. 

Ved dispensasjon fra bestemmelser i lov, vedtekt eller forskrift skal legges vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Dette vil særlig gjelde i byggesaker, men 
når det gjelder Universell utforming – tilgjengelighet for alle er det viktig at planbestemmelser som 
sikrer dette ikke undergraves gjennom dispensasjoner. 

Dispensasjoner må derfor ikke innebære løsninger til nevneverdig skade for slike hensyn. 

1.4 Søkers begrunnelse for dispensasjon 
Bioenergisentralen skal fyres med skogsflis og forsyne det nye Harestua sentrum med 
bolig/forretning/kontor-bygg, nytt helse- og omsorgssenter, Harestua Arena, omsorgsboliger, skolen 
og barnehagene i tråd med intensjoner og planbestemmelser i både områdereguleringsplanen og de 
nyere detaljreguleringsplanene innenfor nytt sentrumsområde. Den må ligge sentralt plassert i 
forhold til kundene den skal betjene. Opprinnelig areal avsatt til energianlegg i gjeldende 
sentrumsplan, nord i sentrum, er omregulert til andre arealformål i ny detaljregulering for Lunner 
helse- og omsorgssenter og Harestua sentrum. Det er derfor ikke avsatt areal til energianlegg 
innenfor gjeldende reguleringsplaner for nytt sentrum.  
Omsøkte areal som ligger 250 meter lenger sør i sentrum, har i dag arealformål 
forretning/kontor/industri. Arealet er bebygget (trelastlager) og energianlegget bygges innafor 
eksisterende bygningskropp slik at det kun blir pipene over tak som vil bli synlige for omgivelsene. 
Fylkesmannen har i brev datert 20.05.2019 funnet at spredningsberegningen fra Norsk Energi 
tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. 
 
1.5 Medvirkning 
I tillegg til Harestua velforening og regionale myndigheter høres beboere innenfor et omland på vel 
300 meter ut fra omsøkte plassering av energisentralen. 
Lunner almenning har hatt flere informasjonsmøter om sentrumsutviklingen hvor også 
flisfyringsanlegget i sentrum har vært omtalt.  
Tidligere behandling av dispensasjonssøknad for plassering av tilsvarende energisentral i Elvefaret 
inkluderte bred innbyggermedvirkning. 
 
2. Kommunens foreløpige vurdering 
2.1 Omtale av planlagt virksomhet 
Norsk Energi har på oppdrag fra Miljøvarme Hadeland AS utført en spredningsberegning  for ny 
energisentral med utgangspunkt i omsøkte plassering i trelastbygget til Maxbo på Harestua. 
Varmesentralen skal fyres med skogsflis fra skogene på Hadeland. I tillegg skal det installeres en 
reservekjel som kan fyres med olje. 
Spredningsberegningene viser at en skorsteinshøyde på 23 meter er tilstrekkelig til at 
konsentrasjonene av forurensende nitrogenoksyder i nedfallet vil ligge godt under makskravet på 30 
ug NOx pr.m3 luft.  
 
2.2 Trafikk 
Tiltaket genererer lite trafikk. Det er snakk om i gjennomsnitt tre leveranser med containerbil pr. uke 
i vinterhalvåret.  
Innkjøring til anlegget blir via ny veg, Vannebos veg, til sentrum/Lunner helse- og omsorgssenter. 
 
2.3 Konsekvenser for omgivelsene 
Bygging/etablering av et helt nytt sentrum på Harestua vil endre omgivelsene for alle som i dag bor 
nær den gamle sagtomta. De første endringene er nå i ferd med å vise seg gjennom bygging av nytt 



Side 5 av 9 

helse- og omsorgssenter, nytt forretning- og boligbygg, nye boligblokker i Saglunden og bygging av ny 
bioenergisentral. Nytt energianlegg har betydelig forbedret renseteknologi i forhold til dagens 
energianlegg og skal forsyne et helt nytt sentrum i tillegg til dagens kunder. Lunner kommune har 
ikke registrert klager fra nabolaget på energisentralen når det gjelder utslipp, støy eller andre 
forhold. 
Ny energisentral innenfor sentrumsplanen medfører at framtidig sentrumsbebyggelse og nytt helse- 
og omsorgssenter vil komme svært nær anlegget. Tilsvarende plassering tett på framtidig 
sentrumsbebyggelse har vært planavklart i tidligere planprosesser med plassering henholdsvis nord i 
nytt sentrum, og ved tidligere dispensasjonsbehandling, med plassering i boligbebyggelsen ovenfor 
nytt sentrum. Kartutsnittet viser gjeldende planstatus i og nær Harestua sentrum. Vi har påført 
grønne stjernesymboler i kartutsnittet under for å markere følgende, fra nord til sør: Dagens 
bioenergisentral som bla forsyner skolen, barnehager, flerbrukshallen og boligblokkene i Saglunden, 
tidligere planavklarte plasseringer av ny energisentral henholdsvis i Elvefaret og i sentrum, omsøkte 
plassering i trelastlageret til Maxbo. 

  
Det er vel 120 meter i luftlinje mellom omsøkte plassering i Maxbobygget og nærmeste 
boligbebyggelse i dag. Tidligere tomt til energianlegg nord på Sagtomta lå ca. 150 meter fra 
nærmeste eksisterende boligbygg. Bygging av et nytt tett sentrum vil totalt forandre omgivelsene for 
dagens boligbebyggelse som sogner ned mot nytt sentrum. 
Forurensningsforskriften og støyretningslinjen T-1442 skal oppfylles. 
Spredningsberegningen tar hensyn til lokale forhold som terrengets beskaffenhet dvs. topografi, 
høyde over havet, ulike vind- og temperaturforhold m.m.  
Norsk Energi har i dette tilfellet også benyttet beregningsmetoden i tilfeller med en ås nær 
utslippsstedet for n.høyeste bakkekonsentrasjon som skal korrigere for høyereliggende terreng jf. 
Miljødirektoratets veileder M-980 «Spredningsberegning og bestemmelse av skorsteinshøyde.» 
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Fylkesmannen i Innlandet har vurdert spredningsberegningen fra Norsk Energi, og konkludert med at 
denne tilfredsstiller de krav som er satt i forurensningsforskriften. 
 
For fyringsenheter i denne størrelsesorden er det krav til at det skal foretas støvmålinger tre ganger 
hvert annet år, jf. forurensningsforskriften § 27-6 b). Dersom det i ettertid skulle vise seg at de 
faktiske utslippene overstiger kravene i forurensningsforskriften er dette å anse som forurensning, jf. 
forurensningsloven § 6, og tiltakshaver plikter i så tilfelle å gjennomføre tiltak som sikrer at 
utslippene til enhver tid tilfredsstiller krav satt i  eller i medhold av forurensningsloven med 
tilhørende forskrifter jf. forurensningsloven § 7. 
 
2.4 Planfaglig vurdering 
Omsøkt parsell har arealformål forretning/kontor/industri i gjeldende områdereguleringsplan for 
Harestua sentrum. Plankartet vises over. 
 
Valget av fornybar og kortreist skogsflis som energikilde for Harestua sentrum, og ny energisentral 
plassert i nytt sentrum, har framkommet gjennom forarbeidene til områdereguleringsplanen og 
pilotveilederen hvor vannbåren varme, passivhusstandard og fornybar og kortreist bioenergi fra 
Hadelandsskogene har ligget til grunn for senere vedtak av områdereguleringsplan og etterfølgende 
detaljreguleringsplaner. 
 
I områdereguleringen er dette sikret i planbestemmelse 2.4 slik: «I alle bygg på 500 m2 eller over 
settes krav om at minimum 60 % av energiforsyningen skal dekkes av annen energiforsyning enn 
elektrisitet og/eller fossile brensler. I mindre bygg er kravet 40 %.» 
I detaljregulering for Lunner helse- og omsorgssenter og Harestua sentrum er tilsvarende sikret i 
planbestemmelse 5.1.2 slik: «I alle bygg på 500 m2 eller over skal minimum 60 % av 
energiforsyningen dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler. I mindre 
bygg er kravet 40 %.» 
I samme detaljregulering ble areal som i områdereguleringsplanen var avsatt til energianlegg 
omregulert til andre formål uten at det ble fastsatt nytt areal til energianlegg. 
 
Reguleringsplanene for Harestua Arena og Saglunden har også bestemmelser om krav til 
tilrettelegging for vannbåren varme og bruk av fornybar energi. 
 
Fylkesmannen påpekte i sin høringsuttalelse til detaljreguleringsplanen i 2018 at klimaambisjonene 
burde vært hevet vesentlig ved at bioenergi til oppvarming av nytt sentrum ble valgt som eneste 
varmekilde og ikke som alternativ til bergvarme. 
 
Dispensasjon fra underformål «industri» og etterfølgende detaljregulering jf. planbestemmelse 3.8.4 
i områdereguleringsplanen for Harestua sentrum: 
 
Planbestemmelse 3.8 lyder slik: 
3.8 Kombinert formål, Forretning/Kontor/Industri – Felt f_FKI1 
3.8.1  Felt f_FKI1 skal benyttes til kombinert formål forretning, kontor og lett industri. 
3.8.2 Prosent bebygd areal BYA % = minimum 65 % og maksimum 75 % 
3.8.3 Brann- og eksplosjonsfarlig industri tillates ikke. 
3.8.4 Angivelse av bebyggelse som inngår i planen er veiledende. Avklaring foretas ved 
detaljregulering. 
 
Kommunen vurderer underformålene «industri» og «energianlegg»  til å tillate ganske likeartet type 
bebyggelse og anlegg.  Det vurderes ikke som et stort avvik fra plan å dispensere fra underformål 
«industri» for å tillate etablering av energianlegg.   
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Kommunen forutsetter at framtidig detaljregulering av f_FKI1 inkluderer riktig underformål for 
energianlegg. 
 
 
3. Høringsuttalelser 

4. Foreløpig konklusjon 

Lunner kommune gir dispensasjon fra områdereguleringsplan for Harestua sentrum for bruk av  
underformål «industri» til energianlegg på eiendommen 116/186. Det foreligger en overvekt av 
grunner som taler for at dispensasjon gis etter plan- og bygningsloven § 19-2. De  grunner som 
foreligger for å gi dispensasjon i dette tilfellet er samlet sett at formålet har stor samfunnsnytte som 
fornybar energileverandør til nytt sentrum inkludert nytt helse- og omsorgssenter, at gjeldende 
underformål «industri» ikke genererer svært ulik virksomhet i forhold til underformål «energianlegg» 
og at dette tiltaket har vært forutsatt som del av nytt sentrum i tidligere og gjeldende 
reguleringsplaner. 
 
Dispensasjon blir gitt på følgende vilkår: 

 Støyretningslinjen T-1442 skal oppfylles. 

 Forurensningsnivået fra virksomheten skal til enhver tid ligge under grenseverdiene fastsatt i 
gjeldende forurensningsforskrift. 

 Spredningsberegningen er forelagt og akseptert av Fylkesmannen. 

 Juridisk riktig arealformål skal inkluderes i framtidig detaljregulering av FKI1.  
 
Lunner kommune gir tillatelse til  avkjørsel fra kommunal veg, Vannebos veg , jf. vegloven § 40 for 
atkomst til omsøkte parsell av eiendommen 116/186. Tillatelsen er gitt på de vilkår for avkjørsler som 
følger av vegloven §§ 40-43 og i henhold til Forskrift om alminnelige regler om bygging og 
vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg av 16. juli 1964, sist endret 1. februar 2003. Er ikke 
avkjørselen tatt i bruk til formålet innen tre år fra d.d. bortfaller tillatelsen. 
 
Vi ber om uttalelse innen 02.12.2019. Uttalelsen sendes til Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 
Roa, epost: post@lunner.kommune.no 
 
Når høringsfristen er ute, vil Lunner kommune fatte vedtak i saken. 
 
Med hilsen 
 
 
Ingun Bjørgli Juul-Hansen 
rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 

Kopi til naboer 
    
    
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 
    
Hadeland og Ringerike 
avfallselskap AS 

Musmyrveien 10 3520 JEVNAKER 

Lunner Almenning Hadelandsvegen 853 2743 HARESTUA 
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Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) Region 
Øst 

Postboks 4223 2307 HAMAR 
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Vedlegg 
Trafikkavvikling biobrenselanlegg 
Søknad om dispensasjon fra områdereguleringsplan for Harestua sentrum - Bioenergisentral 
Områdereguleringsplan for Harestua sentrum - Planbestemmelser 
Områdereguleringsplan for Harestua sentrum - Plankart 
Melding fra Fylkesmannen - Svar på melding om etablering av anlegg for forbrenning av rene brensler 
gbnr 116 2 Lunner kommune 
Spredningsberegninger flisfyrt varmesentral Harestua 

 
Mottakere    
Fylkesmannen I Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
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