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262/207 - Dispensasjonsbehandling – Midlertidig dispensasjon for 
universell utforming - Gran Senter AS 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapitel 19 avslår Gran kommune søknad om 
dispensasjon fra minstekravet i Byggteknisk forskrift (TEK 10), vedrørende universell utforming for 
forsamlingslokale i Gran Senter. Dette i forbindelse med søknad om bruksendring fra 
forretning/kontor til forsamlingslokale. Det foreligger ikke en overvekt av hensyn som tilsier at 
dispensasjon kan gis.  
 
Byggesaksgebyret på kr. 1.335,- 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. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
15/02465-4 Søknad om bruksendring Nei 
15/02465-5 Foreløpig svar – Bruksendring av kjeller fra forretning/kontor til 
forsamlingslokale – Gran Senter 

Nei 

15/02465-7 Søknad om dispensasjon Ja 
11/00251-50 Uttalelse fra folkehelsekoordinatoren vedrørende universell utforming Ja 
 
 

Oppsummering 
Tiltakshaver Gran Senter AS søker midlertidig dispensasjon fra minstekravet i Byggteknisk forskrift 
(TEK 10) om universell utforming i forbindelse med bruksendring fra forretning/kontor til 
forsamlingslokale. En dispensasjon vil kunne medføre at lokalet kan benyttes til forsamlingslokale 
inntil Byggteknisk forskrift (TEK 10) sine krav til universell utforming kommer på plass. På den annen 
side kan dispensasjon føre med seg en uheldig presedensvirkning for lignende situasjoner og virke 
diskriminerende for en del av publikum som ønsker å benytte seg av konserttilbudet. 
 
 

 

Saksgang Møtedato 
                      
Planutvalget 2015-2019 01.06.2016 
Råd for funksjonshemmede 2015-2019            
Gran ungdomsråd 2015-2019 26.05.2016 
Eldrerådet 2015-2019            
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune mottok den 10.03.2016 søknad om bruksendring av kjellerlokale i Gran Senter 
(tidligere Gran Meieri) fra formål forretning/kontor til forsamlingslokale. Lokalet skal brukes til 
konsertlokale. Lysenstøen Byggdok.service søker på vegne av tiltakshaver Gran Senter AS. 
 
Planstatus for eiendommen går fram av kommunedelplan for Gran Sentrum vedtatt 12.12.2013. 
Søknad om dispensasjon fra plankravet i planbestemmelsenes punkt 2.1.1. ble mottatt den 
14.04.2015 og behandles administrativt. Det er også søkt om midlertidig dispensasjon fra kravet til 
universell utforming. Dette kravet kommer som en følge av at lokalet skal være tilgjengelig for 
allmennheten. Universell utforming er også krav i planbestemmelsenes punkt 4.1. der det påpekes at 
det er viktig at det legges vekt på universell utforming. 
 
Forholdet til plan- og bygningsloven kapittel 19 
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Kommunen må i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret og 
reell vurdering av alle relevante forhold. I vurderingen er det viktig å vektlegge hva det aktuelle 
området er utlagt til i planen og den begrunnelsen som er gitt for dette.  
Ny plan- og bygningsloven § 19-2 angir hvilke hensyn som skal tillegges vekt i dispensasjonssaker. 
Fylkesmannen skriver følgende i brev vedrørende ”Nye regler for dispensasjon fra 1.juli 2009” til 
kommunene, av 20.08.09: 
 

Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for 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.  

 Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  

 Det kan dispenseres fra plankrav under forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning.  

 Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.  

 Kommunen bør ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 

Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet er spesielt nevnt som hensyn som skal vektlegges. 

 
Når kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er tilstede, følger det av pbl § 19-1 at regionale 
og statlige myndigheter skal ha mulighet til å uttale seg før det blir gitt dispensasjon. Saken er ikke 
sendt på høring da rådmannen har vurdert tiltaket til ikke å berører regionale og statlige 
myndigheter. 
 
Søker begrunner dispensasjonen som følger (på vegne av leier av lokalet og ikke tiltakshaver): 
 

Rebels Music har i lengre tid vært på utkikk etter egnede lokaler og fant dette i kjellerlokalene 
i Storgata 28. Musikk-kjeller’n skal være et lavterskeltilbud og en møteplass for ungdom og 
voksne som er glad i musikk. 
 
Musikk-kjeller’n ligger som navnet tilsier i en kjeller. Lokalene er fra tidlig 80 tallet og det er 
derfor ikke tilrettelagt for universell utforming. Det er laget en mulighet for å kunne kjøre en 
rullestol ned og opp fra lokalene, men det er ingen andre tiltak der. 
 
Vi ser at det vil bli uforholdsmessig kostbart å utbedre dette nå da vi som forening ikke har 
midler til slike arbeider. Det vil også være urimelig å pålegge gårdeier slike kostnader i 
forhold til inntjening og utnyttelse av lokalene. 
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Rebels Music er allikevel opptatt av at alle skal kunne oppleve en live-konsert og ønsker 
derfor å jobbe videre med en løsning for dette. Hjelpemiddelsentralen og andre offentlige 
instanser vil bli kontaktet og vi håper at vi i en nær framtid vil ha universell utforming på plass 
i lokalene. 

 
I etterkant av søknaden har ansvarlig søker kommet med ønske om å gjøre dispensasjonsspørsmålet 
midlertidig. Det er ønske om at frist for å oppfylle kravene til universell utforming settes til 
01.06.2017. 
 
Kartutsnitt som viser bygget, Storgata 28, 2750 Gran: 
 

 
 
Plantegning av kjellerlokalet: 
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Konsekvenser 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Gjeldene plan for området/eiendommen er kommunedelplan for Gran Sentrum vedtatt 12.12.2013. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen vedtak i denne saken etter plan- og bygningsloven. 
 
Økonomi 
Ingen 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannens vurdering 
Tilbudet som leietaker Rebels Music tilbyr publikum i form av live-konserter har mange positive sider. 
Dette kan være et møtested for folk innendørs i ordnede former for folk i alle aldre. 
 
Når det gjelder universell utforming har Gran kommune vært en av pilotkommunene i pilotfylket 
Hedmark Oppland. Prosjektet går på samfunnsnivå og omhandler kommunens fokus på universell 
utforming i planarbeid, uteområder med mer. 
 
Byggteknisk forskrift (TEK 10) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha 
for å oppføres lovlig i Norge. Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av 
fysiske forhold for å fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse. Universell utforming er nedfelt i 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Der heter det at prinsippet om universell utforming skal 
ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Bruken av ordet «skal» angir et 
absolutt krav i hht. veilederen til TEK10. 
 
Ifølge plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2, tredje ledd, skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Disse hensyn er nedfelt i lovens formål 
som skal vektlegges spesielt etter pbl. 19-2, andre ledd. Universell utforming er framhevet spesielt 
for å understreke at dette hensynet veier særlig tungt. Veileder til pbl. sier tydelig: «Det er 
forutsetningen at det ikke skal dispenseres på en slik måte at byggetiltaket får nevneverdig redusert 
tilgjengelighet.» Rådmannen er ikke kjent med tidligere positive dispensasjonsvedtak vedrørende 
krav til universell utforming i forsamlingslokale. 
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TEK 10 § 12-1 åpner for at byggverk, eller deler av byggverk, som etter sin funksjon er uegnet for 
personer med funksjonsnedsettelse kan fritas for kravet om universell utforming. Dette gjøres uten 
dispensasjonsbehandling. Rådmannen kan ikke se at en bruksendring til forsamlingslokale kan fritas 
etter TEK 10 § 12-1. Det er atkomst ned trapp til kjellerlokalet og tilgjengelig toalett for 
rullestolbrukere som mangler. Dette er sentrale momenter for å kunne oppfylle kravene til universell 
utforming. 
 
Forhold som tilsier at det ikke bør gis dispensasjon er mulig diskriminering av de som ikke kan 
komme seg til lokalet. Kommunens fokus på universell utforming, lovkrav og presedensvirkning taler 
også for at det må vises forsiktighet med å gi dispensasjon. En oppgradering av lokalene for å møte 
Byggteknisk forskrift (TEK 10) sine krav til universell utforming vil ha noen kostnader, men 
tiltakshaver Gran Senter AS bør kunne gjøre denne oppgraderingen slik at lokalene de leier ut, egner 
seg til formålet hos leietaker. 
 
På den annen side vil det å gi midlertidig dispensasjon medføre at lokalet kan benyttes til 
forsamlingslokale inntil kravene til universell utforming blir oppfylte innen 1 år. At de andre tekniske 
forholdene er gjennomgått og ivaretatt taler også positivt for tiltaket og er en meget viktig 
forutsetning for bruken. 
 
Når det gjelder midlertidigheten viser søker til «nærmeste framtid». Dette er et noe flytende begrep 
og det må derfor settes en dato for dette. Søker har i forbindelse med søknaden om dispensasjon 
foreslått at frist settes til 01.06.2017. 
 
Rådmannen ser for seg to alternative vedtaksmuligheter. 
 
Alternativ 1: Avslå dispensasjon 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapitel 19 avslår Gran kommune søknad om 
dispensasjon fra minstekravet i Byggteknisk forskrift (TEK 10), vedrørende universell utforming for 
forsamlingslokale i Gran Senter. Dette i forbindelse med søknad om bruksendring fra 
forretning/kontor til forsamlingslokale. Det foreligger ikke en overvekt av hensyn som tilsier at 
dispensasjon kan gis.   
 
Byggesaksgebyret på kr. 1.335,- 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. 
 
Alternativ 2: Innvilge dispensasjon 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapitel 19 innvilger Gran kommune søknad om 
dispensasjon fra minstekravet i Byggteknisk forskrift (TEK 10), vedrørende universell utforming for 
forsamlingslokale i Gran Senter. Dette i forbindelse med søknad om bruksendring fra 
forretning/kontor til forsamlingslokale. Det foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at midlertidig 
dispensasjon kan gis. Midlertidig dispensasjon gis på følgende vilkår: 
 

 Krav til universell utforming skal være oppfylte innen 01.06.2017. 
 
Byggesaksgebyret på kr. 2.670,- 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. 
 
 
Rådmannen innstiller på alternativ 1 fordi virkningen for likebehandling og diskriminering samt 
(presedensvirkningen) av å gi dispensasjon er uheldig. 
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen 
 

 
Dato: 23. mai 2016 
Godkjent av rådmannen 
 
 


