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262/207 - Dispensasjonsbehandling - Universell utforming - Gran senter AS 
 

 
Planutvalget 2015-2019 har behandlet saken i møte 01.06.2016 sak 21/16 
 
Planutvalget 2015-2019s behandling 01.06.2016: 
 
Anne Solstad (Gbl) reiste spørsmålet om sin habilitet i saken, da hun er medlem av foreningen Rebel 
Music og tidligere gift med daglig leder.  
Samfunnsutviklingssjef Leif Arne Vesteraas redegjorde for habilitetsspørsmålet og anbefalte at Anne 
Solstad ble funnet habil i saken.  
 
Anne Solstad (Gbl) ble enstemmig erklært habil i saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Utvalgsleder Roger Nyhus (Gbl) 
Pål Tingelstad (Sp) 
Helge Haukeli (Ap)  
Kari-Anne Jønnes (H)  
Anne Solstad (Gbl) 
Vemund Viken (Ap)  
Samfunnsutviklingssjef Leif Arne Vesteraas 
Helge Tryggeseth (MDG) 
 
Utvalgsleder Roger Nyhus (Gbl)fremmet følgende forslag:  
Alternativ 2 i saksframlegget 
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. 
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Votering 
Ved votering ble alternativ 2 enstemmig vedtatt.  
 
Planutvalget 2015-2019s vedtak 01.06.2016: 
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. 
 
 


