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262/207 - Foreløpig svar - Bruksendring av kjeller fra forretning/kontor til forsamlingslokale -
Gran senter

Gran kommune viser til søknad om bruksendring av kjellerlokale fra forretningslokale til
forsamlingslokale/konsertlokale, datert 10.03.2016, mot tatt her 10.03.2016.

Planstatus for eiendommen er gitt av kommunedelplan for Gran Sentrum vedtatt 12.12.2013. I
planens bestemmelser går det fram av punkt 2.1.1. følgende:

Det skal foreligge godkjent reguleringsplan jfr. PBL § 11 - 9 pkt 1, før det i områd er for
bebyggelse og anlegg kan godkjennes tiltak.

Det betyr at det foreligger et plankrav. Alternativ veg videre i forhold til å utarbeide reguleringsplan
er å søke dispensasjon fra dette kravet.

Kommunedelplanens bestemmelser vil være sentral i vurderingen av en dispensasjonssak, samt for
hvilke området som skal ansvarsbelegges i bruksendringssaken etter plan - og bygningsloven. Med
bakgrunn i bruksendring fra forretning til forsamlingslokale vil r elevante temaer være lydpåvirkning
for omgivelsene, universiell utforming, parkeringsforhold mm.

I bruksendringss aker vil flere temaer i Tekn is k forskrift være aktuelle. Dette må ansvarsbelegges for
prosjektering og aktuell utførelse. En beskrivelse/tegningsgrunnlaget må også vise hva som skal
utføres i tiltaket.

Ansvarlig søker s oppgaver i forhold til å utarbeide en komplett søknad er gitt av plan - og
bygningsloven og Saksbehandlingsforskriften. Denne søknaden om bruksendring tilfred sstiller ikke
kravene til 3 ukers saksbehandlingsfrist, da det er flere forhold som må avklares i en komplett
søknad. For slike saker som omfatter mange hensyn vil det ofte være effektivt at det anmodes om
forhåndskonferanse med kommunen. For dispensasjons saker har vi krav til saksbehandlingsfrist på
12 uker fra saken er komplett, eventuelt med ytterligere 4 uker som høringsfrist til statlige og
regionale myndigheter.
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For videre saksgang må søknaden kompletteres med følgende fra ansvarlig søker: 
 

 Søknad om dispensasjon fra pkt 2.1.1. i bestemmelsene til kommunedelplan for Gran 
Sentrum, med begrunnelse. Blankett som kan brukes finnes på hjemmeside til Gran 
kommune. Dispensasjonssaker skal nabovarsles. Det vil være positivt hvis tiltaket oppfyller 
kommunedelplanens bestemmelser forøvrig. 

 Alle fagområder for prosjektering og utførelse må ansvarsbelegges og aktuelle 
ansvarsrettserkæringer og revidert gjennomføringsplan må sendes inn. 

 Tegninger og beskrivelse som viser hva som skal gjøres. 

 Brannteknisk rapport for prosjektering av omsøkte tiltak. 

 Redegjørelsen for universiell utforming. 
 
Vi tar sikte på å behandle saken videre så raskt det lar seg gjøre når dokumentasjonen er mottatt. 
På bakgrunn av denne dokumentasjonen kan det bli aktuelt med ytterligere opplysninger. 
 
 
Med hilsen 
Bygg, plan og oppmåling 
 
 
Einar Teslo 
Saksbehandler byggesak 
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