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Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen

Vi viser til møte med Gran kommune, den 01 .april 2019 vedrørende etablering av et treningsstudio på
Andfossen.

Brandbu og Tingelstad almenning søker etter avtale med Andfossen Eiendom AS, derfor Gran
kommune om dispensasjon fra reguleringsplanen for Andfossen, datert 12.11.2010.

Dispensasjonssøknaden gjelder arealformålet for reguleiingsplanen; §2. I reguleringsplanen er arealet
regulert til følgende formål; Forretning/kontor/industri. Et treningsstudio faller ikke innunder disse
begrepene, følgeli g søkes det derfor om dispensasjon. Arealet det søkes dispensasjon for, er  i  følge
tegninger på 608 m: inklusive sosiale rom.

I reguleringsplanen  §  4.1 beskrives det nærmere hvilke arealformål området kan nyttes til. Det er klart
at formålet treningsstudio ikke er beskreveti paragrafen, men det er heller ingen formuleringeri
bestemmelsene, som tilsier at dette blyter med reguleringsplanens overordnede intensjon.

Parkeringsplasser
Det arealet som ønskes bmkt til treningsstudio, er samme areal som tidligere har vært brukt til
forretning. Fonnålet forretning tilsier 1.0 p-plass pr 50 m! bruksareal, dette er tilsvarende
treningsstudio i samme tabell. Dette tilsier at tiltaket ikke krever fler p-plasser enn idag.

Omb in 0 bruksendrin
Vår interessent har opplyst at det kun er ønskelig med minimale endringer i lokalet, tilsvarende riving
av en lettvegg i sosiale rom. Søknad om dette vil bli sendt kommunen, når vi vet om dispensasjon blir
gitt.

Avslutningsvis vil vi minne kommunen om at almenningen gjør sitt beste for å drive næringsutvikling
i Gran, og at tomme næringslokaler her hos oss er negativt for både BTA, Andfossen Eiendom AS og
Gran kommune. Når vi nå etter mye arbeid har fått tilsagn fra en næringsaktør som er villige til å leie
på Andfossen, håper vi på velvilli g støtte fra kommunen på dette.

Med hilsen fra
Brandbu og Tingelstad Almenning og Andfossen Eiendom AS
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