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99/11 - Høring vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan - bruksendring Andfossen 
 
 
Gran kommune mottok den 8.4.2019 søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring på 
Andfossen, Gbnr. 99/11, Storlinna 122, 2770 Jaren. 
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Andfossen på Jaren vedtatt i KST 13.10.2011 og er 
regulert til Kombinerte formål – forretning/kontor/industri.  
Det søkes nå om dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende regulert formål, i det man nå ønsker å 
etablere treningssenter i et av lokalene i bygget.  
 
Saken sendes nå på ekstern høring som fastsatt i plan- og bygningsloven kapittel 19. Når 
høringsfristen er ute fatter Gran kommune vedtak i saken. Uttalelsesfrist settes til 3.5.2019.  
 
På de neste sidene følger foreløpig saksutredning.  
 
Vedlagt følger søknad med tilhørende dokumenter.  
 
Med hilsen 
Plan, bygg og oppmåling 
 
Anne  Borgedahl  
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1. FAKTA 

1.1 Bakgrunn 
Tiltakshaver Brandbu og Tingelstad almenning søker om dispensasjon fra reguleringsplan 
vedrørende etablering av treningsstudio, mottatt 8.4.2019. 
 
Pilen på kartet til høyre viser 
eiendommens lokalisering i Gran 
kommune. 
 

 
 
1.2. Planstatus i området 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Andfossen på Jaren vedtatt i KST 13.10.2011 og er 
regulert til Kombinerte formål – forretning/kontor/industri.  

Treningsstudio omfattes ikke av formålet, og det søkes derfor om dispensasjon fra dette.  
 
1.3 Forholdet til plan- og bygningsloven kapittel 19 
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Det faste utvalg for plansaker 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. 
Fylkesmannen skriver følgende i brev 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.  
 

1.4 Begrunnelse for dispensasjon 
Tiltakshaver skriver følgende i sin dispensasjonssøknad: 
«(…) 
I reguleringsplanen § 4.1 beskrives det nærmere hvilke arealformål området kan nyttes til. Det er 
klart at formålet treningsstudio ikke er beskrevet i paragrafen, men det er heller ingen formuleringer 
i bestemmelsene, som tilsier at dette bryter med reguleringsplanens overordnede intensjon. (…) 
Avslutningsvis vil vi inne 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, Andfosse Eiendom AS og 
Gran kommune. Når vi nå etter mye arbeid har fått tilsagt fra en næringsaktør som er villig til å leie 
på Andfossen, håper vi på velvillig støtte fra kommunen på dette.» 
 
2. FAGLIG VURDERING 
2.1 Landbruksfaglige opplysninger 
Ikke relevant 
 
2.2 Naturinteresser, friluftsliv, landskaps- og estetiske hensyn 
Kommunen skal sikre at estetiske hensyn blir ivaretatt i planleggingen og se til at et hvert arbeid 
som omfattes av loven skal ha en god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og med 
respekt for naturgitte og bygde omgivelser, jfr. pbl §§ 29-1 og 29-2.  
 
Tiltaket har ikke direkte påvirkning på dette.  
 
2.3 Kulturminner: 
Tiltaket berører ikke kulturminner.  
 
2.4 Biologisk mangfold 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet vurderes etter 
lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 
 
Etter et søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart, samt i kommunens  
databaser, finner vi at tiltaket berører hverken utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller 
inngrepsfrie områder, heller ikke rødlista arter eller registrerte forekomster av naturtyper.  
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Kravet til kunnskapsgrunnlag i forhold til tiltakets omfang er dermed oppfylt, jf. naturmangfoldloven 
§ 8. Dermed vil ikke § 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende. 
 
Naturmangfoldlovens § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Dette tiltaket vil ikke ha negativ virkning  
på økosystemet. 
 
Dermed vil ikke naturmangfoldloven § 11 (kostnadene ved miljøforringelse) og § 12 (miljøforsvarlige  
teknikker og driftsmetoder) gjøre seg gjeldende i denne saken. 
 
Gran kommune vurderer tiltaket til å ha svært liten betydning for mangfoldet av naturtyper,  
økosystem eller arter, deres genetiske mangfold eller deres naturlige utbredelsesområde jfr. 
Naturmangfoldlovens §§ 4 og 5. En samlet vurdering etter naturmangfoldloven vil dermed 
godkjenne tiltaket. 
 
2.5 Infrastruktur: 
Ingen påvirkning 
 
2.6 Trafikksikkerhet 
Kommunen er usikker om endring av formål til treningssenter vil medføre stor endring i trafikkbildet 
ved Andfossen.  
 
3. VURDERING 
Kommunen er positiv til at tomme lokaler tas i bruk, og anser at et treningssenter vil kunne bidra til 
mer aktivitet i senteret. Kommunen mener derfor at en bruksendring vil kunne være et positivt 
tiltak. 
 
Gran kommune avventer tilbakemelding fra statlige- og regionale myndigheter før konklusjon kan 
fattes. 
 
På bakgrunn av møteplan i vårt planutvalg, er tidsfristen satt litt stramt i forhold til deres 
tilbakemelding.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Plan, bygg, oppmåling 
 
 
 
Anne Borgedahl 
enhetsleder 
Saksbehandlers telefon:    
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
Mottaker 
Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER 
Statens Vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER 
FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER  
 


