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

 
Planutvalget har behandlet saken i møte 20.03.2019 sak 12/19 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Terje Aschim (GBL)  
Helge Haukeli (Ap)  
Kari Anne Jønnes (H)  
Atle Liaklev (GBL)  
Pål Tingelstad (Sp)  
Helge Tryggeseth (MDG)  
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL)  
 
Terje Aschim (GBL) fremmet følgende forslag:  
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. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Terje Aschim (GBL) enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
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 
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bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 
tilsidesatt. Dispensasjonen gjelder ikke unntak fra krav i pbl eller TEK17.  
 
 


