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65/41 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende 
tiltak i flomsone  - Bruksendring fra restaurant til frisørsalong 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 10.1 i 
reguleringsplan (E-238) for Brandbu sentrum sør-vest, vedrørende tiltak i fareområde før 
flomsikringstiltak er gjennomført.  
 
Kommunen anser at en dispensasjon vil tilsidesette de hensyn som er satt i reguleringsplanen 
vedrørende flomfare.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om dispensasjon  Nei 
 
 

Oppsummering 
Første etasje i bygget er i dag i bruk som restaurant, og det ønskes nå å endre bruken av lokalet til 
frisørsalong.  En slik endring av bruk defineres som en bruksendring.  
 
Eiendommen omfattes av den dokumenterte flomsonen for Brandbu sentrum, og et nytt tiltak i de 
nevnte lokaler må blant annet behandles som dispensasjon fra sikringssonen for flom i 
reguleringsplanen. 
 
Dette saksframlegget omhandler kun søknad om dispensasjon fra bestemmelsen om at det i dette 
området ikke kan godkjennes vesentlig endring av eksisterende bygg, før flomsikring er 
gjennomført. Byggesaken vil bli behandlet administrativt dersom planutvalget er positive til å gi 
dispensasjon fra reguleringsplanen. 

 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Det ønskes bruksendring til frisørsalong i lokalene som i dag benyttes som restaurant.  
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 20.03.2019 
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Før byggesak kan vurdere en søknad om bruksendring, må det avklares om det kan gis dispensasjon 
for nye tiltak innen for området markert som flomsone H320_1 i reguleringsplankartet. Se kartutsnitt 
under, der omsøkt eiendom er markert med blått omriss. 

 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  
 
Eksisterende planer 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan E-238 Brandbu sentrum sør-vest, vedtatt den 16.11.2017, 
med endring av reguleringsbestemmelser (etter innsigelse fra NVE) vedtatt den 15.02.2018 .  
 
Gjeldende vedtak 
Lokalene er i dag godkjent til restaurantdrift, med vedtak av 01.09.2015.  
 
Økonomi 
Se under pkt. vurdering.  
 
Bemanning 
Ikke aktuelt her.  
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet NEI 
Eldrerådet NEI 
Rådet for funksjonshemmede NEI 
Andre råd eller utvalg NEI 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Dispensasjonsbehandling  
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelse § 10.1 for endring av eksisterende bygg 
før flomsikring er gjennomført. Bestemmelsen gjengis nedenfor i kursiv;  
 
Det tillates ikke oppføring av nye bygg eller vesentlig endring av eksisterende, før flomsikring er gjennomført. 
 
Etter at sikring er gjennomført, tillates ikke kjeller på nye bygg, med unntak av parkeringskjellere som tåler 
vanninntrenging i grunnen. Alt teknisk utstyr i parkeringskjellere må installeres slik at det ikke blir utsatt for 
vannpåvirkning. 

 
Dispensasjonssøknaden 
For å kunne gi dispensasjon, må det foreligge en grunngitt søknad. Ansvarlig søker oppgir følgende 
begrunnelse for å få dispensasjon: 
 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for Brandbu sentrum nord/øst Vedr. 
10.1 Flomfare før flomsikring (H320_1) 
 
Det tillates ikke oppføring av nye bygg eller vesentlig endring av eksisterende, før flomsikring er 
gjennomført. 
 
Vi søker om en bruksendring av halve næringsarealet i første etasje som pr. idag er godkjent som 
restaurant. Det ønskes innredet til frisørsalong, som ikke medfører noen bygningsmesssige endringer 
utover ventilasjonsanlegget, som henger i taket. 
Når det gjelder interiørmessige løsninger og utstyr, er vel frisørfaget mindre avhengig av tung  
innredning som skades av evt. flomvann. 
Bygget ligger mellom tverrprofil nr. 7 og 8 i Brandbu sentrum flomsonekart, Rapport nr 5/2007,NVE. 
Gulvet ligger på 135.05 moh og den eventuelle 200-årsflommen vil stå ca 70 cm over gulvet medregnet 
20 % tillegg for et våtere vær framover. 
 
Det ser således ut som om fordelene ved å endre bruken av lokalene er vesentlig 
større enn om man skulle fortsette å drifte et restaurantkjøkken her. 

 
 
Om vurderingen: 
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.  
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Plan- og bygningsloven § 19-2 angir hvilke hensyn som skal tillegges vekt i dispensasjonssaker.  
 
 • 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 vurdering 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 tilgjengelig er spesielt nevnt som hensyn som skal vektlegges. 

 
Dispensasjonsvurdering: 
Generelt 
Selv om vilkåret for grunngitt søknad med overvekt av hensyn, taler for at dispensasjon kan gis, har 
søkeren ikke rettskrav på å få dispensasjon. Kommunen kan avslå en dispensasjonssøknad fordi den 
foretrekker å avvente planbehandling eller ønsker å være lojal mot gjeldene plan. Kommunen kan 
også avslå en dispensasjonssøknad fordi en ønsker utarbeidet ny reguleringsplan for tiltaket.  
 
Vurderingen om dispensasjon bør gis er ikke helt fri, men avgrenses av politiske føringer og 
myndighetsmisbrukslæren. Myndighetsmisbruk vil være utenforliggende hensyn, vilkårlighet, 
urimelighet og usaklig forskjellsbehandling. Eksempelvis vil utstrakt dispensasjonspraksis kunne føre 
til usaklig forskjellsbehandling ved senere avslag. Det kan da være nødvendig å revidere 
plangrunnlaget, dersom en ønsker å innføre en strengere dispensasjonspraksis. 
 
Når en skal vurdere om det foreligger særlig grunner, må en foreta en avveining av de momenter 
som taler for dispensasjon mot de som taler imot. Dersom de interesser planen skal ivareta ikke blir 
skadelidende, så taler det i retning av at det foreligger overvekt av hensyn. 
 
Denne saken omhandler bruksendring av lokaler i et område omfattet av flomfare. Dette er regulert 
inn i plankartet med sikringssone og bestemmelsene til planen.  
 
Områder som er særlig utsatt for skade eller ulempe på grunn av naturgitte eller miljømessige 
forhold, vil ikke være egnet til bebyggelse – i hvert fall ikke uten spesielle tiltak.  
 
 

Blir hensynet bak bestemmelsen § 10.1 om flomfare vesentlig tilsidesatt? 
I denne saken søkes dispensasjon fra reguleringsplanen i forhold til flomfare før flomsikring, H320_1, 
§ 10.1.  
 

10.1 Flomfare før flomsikring (H320_1) 
Det tillates ikke oppføring av nye bygg eller vesentlig endring av eksisterende, før 
flomsikring er gjennomført. 
Etter at sikring er gjennomført, tillates ikke kjeller på nye bygg, med unntak av  
parkeringskjellere som tåler vanninntrenging i grunnen. Alt teknisk utstyr i parkeringskjellere 
må installeres slik at det ikke blir utsatt for vannpåvirkning. 

 
Bestemmelsen er satt på bakgrunn av beregninger foretatt av NVE i 2007. I juli 2018 mottok Gran 
kommune en ny teknisk del av planen og kostnadsoverslaget prosjektert av Dr. Blasy - Dr Øverland på 
lokal høring. Denne planen er utarbeidet med utgangspunkt i nyere flomberegninger. 
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Kartutsnittet under viser oversvømte områder ved 200-års flom med klimapåslag før det er utført 
flomsikringstiltak i Brandbu, altså nåsituasjonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For eiendom 65/41, som denne saken dreier seg om, vil det si en vanndybde på 1,5 meter over 
dekke på torget. 
 
Hensynene bak bestemmelsene er å hindre skader på bygninger og materiell ved en eventuell flom. 
Slike skader kan medføre store økonomiske konsekvenser både for private huseiere, for 
forsikringsselskaper og for det offentlige. 
 
Ansvarlig søker skriver at lokalet i første etasje ligger med gulv på kote 135,05 moh, noe som ikke 
stemmer. Flomsonen er vist til kote 165,40 moh. på torget uten for bygget, i revidert plan fra 2018.  
Rådmannen har ikke dokumentasjon på hva kotehøyden er for gulvet i første etasje, men ved en 200-
års flom vil vannet ligge over gulvhøyden før tiltakene i flomsikringsplanen er utført. 
 
Det er en pågående prosess med flomsikring av Brandbu, noe som vil redusere mulighet for flom i 
sentrum. Dette vil også bedre situasjonen for Torgvegen 6. Inntil flomsikringen er gjennomført, vil 
kommunen måtte vurdere byggesaker i medhold av de vurderinger som er foretatt av NVE i 
forbindelse med flomfare. Sagt med andre ord, inntil Brandbu sentrum er flomsikret, vil det foreligge 
en potensiell fare for flom i eksisterende bygninger hvor det ikke er utført spesielle sikringstiltak.  
 
Rådmannen vurderer derfor at tiltaket vesentlig tilsidesetter bestemmelse om flomfare. Slikt sett kan 
det ikke anbefales at det gis dispensasjon i foreliggende sak. Det er derfor heller ikke nødvendig å 
vurdere hvorvidt tiltaket har en klar overvekt av fordeler enn ulemper.   
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Avsluttende kommentarer 
Fordelene ved tiltaket er at lokaler i Brandbu sentrum er i bruk. Tiltaket i seg selv vil være et positivt 
element for sentrumskjernen, og vil etter Rådmannens syn kunne bidra til økt og ønsket aktivitet i 
sentrum.  
 
Rådmannen vil også presisere at denne dispensasjonssaken er mer utsatt med tanke på flomfare enn 
for dispensasjonssaken i Storlinna 44 (Peppes pizza), noe som er godt illustrert i vanndybdekartet. Se 
utsnitt av kartet under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulempene ved en dispensasjon, er som nevnt over at det ved en flom kan innebære at lokalene 
oversvømmes ved vannstand opp mot en 200-års flom. Rådmannen mener derfor han på faglig 
grunnlag ikke kan være positiv til å gi en dispensasjon for tiltak fra sikringssonen.   
 

Krav i plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven har egen bestemmelse vedrørende krav til byggegrunn og miljøforhold, jf. pbl 
§ 28-1 disse gjelder uavhengig av planstatus i området: 
 
Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare 
eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
 
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot opprettelse eller 
endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særskilte krav til byggegrunn, bebyggelse og 
uteareal.  
(…) 
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Hovedregelen er at potensielle fareområder bør avklares og synliggjøres i plan. Plan- og 
bygningsloven § 28-1 er en sikkerhetsventil1, og kommer til anvendelse i situasjoner der  

 det ikke foreligger plan, eller  

 der man ved utarbeidelse av plan ikke var klar over at det forelå fare, eller  

 der det foreligger ny kunnskap eller endrete forhold som tilsier at området ikke bør utbygges 
 
I denne saken er det en gjeldende plan som tar hensyn til den kjente flomfaren, med bestemmelser 
om at det må gjennomføres flomsikringstiltak, og det er det tiltakshaver søker dispensasjons fra. 
 
I 2016 ble det gitt unntak2 fra krav i TEK § 7-2 på samme eiendom for oppføring av boder, søppelrom, 
entre og uteoppholdsrom tilhørende boligene i andre og tredje etasje. Unntaket ble gitt med vilkår 
om at «Boder, søppelrom, utomhusinstallasjoner og øvrig renovert bygningsmasse i flomutsatt 
høyde må prosjekteres og utføres slik at de tåler oversvømmelse.» 
 
På den tiden var ikke gjeldene reguleringsplan vedtatt, og unntaksforholdene gjaldt kun for 
etablering av boder, søppelrom, entre og uteoppholdsareal innenfor et område det var kjent at var 
flomutsatt. Altså det ble vurdert etter pbl § 28-1 siden det forelå ny kjent kunnskap som ikke var 
avklart i reguleringsplanen på den tiden. 
 
På generelt grunnlag mener Rådmannen det er uheldig å gi dispensasjon eller unntak fra tekniske 
krav i forhold til tiltak i flomsoner, uavhengig av hvilken bruk disse har.  
 

Byggtekniske krav 
Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 presiserer hva de tekniske kravene til byggverk, er med tanke 
på sikkerhet mot naturpåkjenninger (flom, skred osv.), hjemlet i pbl. §§ 28-1 og 29-5. Det følger av § 
29-5 at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til 
sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. 
 
Paragraf 7-2 annet ledd i TEK17 setter krav til at det for byggverk som ligger i flomutsatt område skal 
dimensjoneres eller sikres mot flom iht. sikkerhetsklassene F1 til F3.  
 

For byggverk i flomutsatt område skal det fastsettes sikkerhetsklasse for flom etter tabellen under. 
Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige 
sannsynlighet i tabellen ikke overskrides. Dersom det er fare for liv, fastsettes sikkerhetsklasse som for 
skred, jf. § 7-3.  
 

Tabell: Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område 

Sikkerhetsklasse for flom  Konsekvens  Største nominelle årlige sannsynlighet  

F1  liten  1/20  

F2  middels  1/200  

F3  stor  1/1000  

 
For dette tiltaket er sikkerhetsklassen for flom F2, dvs. middels konsekvens.  
 
Det er i denne saken ikke søkt om unntak fra krav i TEK17, kapittel 7. De kravene vil derfor gjelde fullt 
ut selv om Planutvalget velger å innvilge dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplanen. 

                                                           
1
 Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 

2
 Jf. 31-2 fjerde ledd i Plan- og bygningsloven (unntaksbestemmelsen) 
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Dispensasjonsvurderingen gjelder kun dispensasjon for tiltak innenfor sikringssonen før sikringstiltak 
er utført. 
 
 

Alternativt vedtak 
Det gis dispensasjon i medhold av pbl § 19-2 fra reguleringsplanen § 10.1 vedrørende tiltak innenfor 
hensynssonen før flomsikring er utført.  
 
Ansvarlig søker har lagt vekt på at denne saken gjelder bruksendring av eksisterende lokaler og at det 
ikke innebærer store bygningsmessige endringer. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende 
endring av eksisterende bygg før flomsikringen er gjennomført, jf. § 10.1. Etter en samlet vurdering 
anses fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Det kan ikke sees at hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 
tilsidesatt. Dispensasjonen gjelder ikke unntak fra krav i pbl eller TEK17. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilt utover varsling til berørte naboer. 
 

 
Dato: 7. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


