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Saksbehandler Anne Borgedahl 
 

 

 
 
 

   
 
 

99/11 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse 
med etablering av treningssenter 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse med etablering av 

treningssenter i medhold av pbl §§ 19-2 og 12-4 vedrørende rettsvirkning av reguleringsplan 
samt reguleringsplan § 4.1.  
 
Vilkår for dispensasjon er: 

 Det må sendes inn byggesøknad for bruksendring i tråd med pbl § 20-1 bokstav d jf. 
SAK 10 § 2-1.  

 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om dispensasjon 
Høringsbrev til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen 
Svar på høring fra Fylkesmannen 

Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Brandbu og Tingelstad Almenning har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen for å 
kunne etablere treningssenter i Andfossen senter.  
 
I reguleringsplan for Andfossen er det kun tillatt med forretning/kontor og industri. Et 
treningssenter faller ikke inn under dette formålet.  
 
Saken har vært til høring. Kommunen har kun mottatt høringssvar fra Fylkesmannen, som ikke har 
innvendinger mot at det gis dispensasjon.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune mottok den 8.4.2019 søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen. 
Bakgrunn for søknaden er et ønske om å etablere et treningssenter i 1.etg. på senteret.  
 
Eiendommen, Gbnr. 99/11, er avsatt til forretning/kontor/industri, og treningssenter faller dermed 
utenfor formålet.  

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 08.05.2019 
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Bestemmelsen i reguleringsplanen sier følgende: 
 

§ 4.1 Kombinerte formål - Forretning/ kontor/ industri (Felt FKI 1) Dette omfatter området for 
eksisterende og ny bebyggelse på eiendommene, gnr.99/3, 99/11, 99/28, og 100/2.  
Området kan nyttes til bebyggelse for forretning og/eller kontor og/ eller industri, herunder verksted.  
Innenfor planområdet kan det tillates virksomheter med detaljvarehandel med et samlet bruksareal på 
inntil 1500m². 
 

En eiendom kan lovlig brukes til det formål den er regulert til i reguleringsplan eller annen arealplan. 
Dersom noen ønsker å forandre sin virksomhet til et annet reguleringsformål, kreves det som 
hovedregel omregulering. Etter plan- og bygningsloven kan det søkes om bruksendringstillatelse med 
søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet fremfor å gå veien gjennom full omregulering.  
 
Saksfremstillingen nå omhandler dispensasjon fra reguleringsplan. Dersom planutvalget gir tillatelse 
til dette, vil selve bruksendringen kunne godkjennes administrativt i byggesaken etter plan- og 
bygningsloven pbl § 20-1 bokstav d jf byggesaksforskriften § 2-1.  
 
Saken ble sendt på høring til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen den 15.4.2019. 
 
Fylkesmannen svarte på høringen den 25.4.2019, det siteres fra svaret: 
 
 Fylkesmannen har ingen merknader til dispensasjonssak angående bruksendring på Andfossen.  

  

Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  
 
Eksisterende planer 
Eiendommen omfattes av detaljreguleringsplan for Andfossen, vedtatt den 13.10.2011 og er avsatt til 
forretning/kontor/industri, feltnavn a F/K/I.  
 
Gjeldende vedtak 
KST vedtak av reguleringsplanen 13.10.2011 
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Økonomi 
Ikke relevant her 
 
Bemanning 
Ikke relevant her 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Dispensasjon  
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan pkt. 4.1 for tillatt bruk i senteret på Andfossen.  
Reguleringsplanen sier at området kan brukes til kombinert formål som forretning/kontor/industri. Et 
treningssenter faller utenfor definisjon innenfor tillatt reguleringsformål, da dette er å anse som 
privat tjenesteyting1.  
 
For å kunne gi dispensasjon, må det foreligge en grunngitt søknad.  
 

1. Ansvarlig søkers begrunnelse for å få dispensasjon: 
Dispensasjonssøknaden gjelder arealformålet for reguleringsplanen; §2. I reguleringsplanen er arealet 
regulert til følgende formål; Forretning/kontor/industri. Et treningsstudio faller ikke innunder disse 
begrepene, følgelig 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 beskrevet i paragrafen, men det er heller ingen formuleringer i 
bestemmelsene, som tilsier at dette bryter med reguleringsplanens overordnede intensjon. 
 
Parkeringsplasser 
Det arealet som ønskes brukt til treningsstudio, er samme areal som tidligere har vært brukt til 
forretning. Formålet forretning tilsier 1.0 p-plass pr 50 m

2
 bruksareal, dette er tilsvarende 

treningsstudio i samme tabell. Dette tilsier at tiltaket ikke krever fler p-plasser enn idag. 
 
Ombygging og bruksendring 
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 velvillig støtte fra kommunen på dette. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Jf. Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister 7.utg. februar 

2019. 
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2. Om vurderingen: 
Tiltaket er i strid med reguleringsplanen § 4.1 og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse 
til bruksendring for endret formål.  
 
Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner for å gi dispensasjon dersom ikke hensynet bak bestemmelsen vi 
gir dispensasjon fra, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal også være klart 
større enn ulempene. 
 
Dispensasjonsvurdering 
 

2.1 Når kan vi gi dispensasjon? 
 
Pbl. § 19-2 andre ledd – dispensasjonsbestemmelsen sier at: 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 
saksbehandlingsregler. 

 
Hvis de hensynene som planen skal ivareta blir satt til side i for stor grad, kan det ikke gis 
dispensasjon.  
 
Når vi vurderer dette, må kommunen ta utgangspunkt i den konkrete planen: Hva skal planen og 
bestemmelsene ivareta? Hvilke konkrete hensyn ligger bak planen eller reguleringsformålet det nå 
søkes dispensasjon fra?  
 
Hvis kommunen vurderer at hensikten med bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon, kan det ikke gis dispensasjon. Da er det ikke nødvendig å vurdere om fordelene er klart 
større enn ulempene. 
 

 Vurdering om hensynet bak bestemmelsene om tillatt formål i reguleringsplanen blir 
vesentlig tilsidesatt ved å innvilge dispensasjonen. 
 
En endring av formålet fra forretning/kontor/industri til privat tjenesteyting, vil ikke etter 
Rådmannens syn saken skape endringer som berører de overordnede hensyn som er satt 
ved utarbeidelse av planen.  
Endringen vil ikke medføre vesentlig endring i trafikkmønster, eller samfunns- og miljø 
hensyn.  
 
Hovedregel når man ønsker å endre sin virksomhet til et annet formål, er at dette må skje 
gjennom en omregulering. Rådmannen finner det uhensiktsmessig å skulle kreve 
omregulering i denne saken for endret formål når endringene ikke kan sies å medføre 
negative virkninger for planområdet eller områder tett på dette. Et annet moment for 
begrunnelsen er at endringen ikke medfører konsekvenser for miljø eller samfunn.  
 
Det er viktig at lokaler ikke blir stående tomme, og forholdene med tanke på tilgjengelighet 
vil være ivaretatt ved å tillate bruksendring i 1. etasje på Andfossen.  
 

 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 
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Tiltakshaver oppnår fordel med å gis dispensasjon da dette sikrer utvikling i tomme lokaler i 
bygget på Andfossen. Det faktum at endret bruk heller ikke vil berøre samfunns- eller 
miljøhensyn, må også veies positivt i denne sammenheng.  

 
Rådmannen anser etter dette at vilkår etter pbl § 19-2 om dispensasjon slikt sett kan innvilges.  
 
Rådmannen innstiller derfor til følgende vedtak: 

1. Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse med etablering av 
treningssenter i medhold av pbl §§ 19-2 og 12-4 vedrørende rettsvirkning av 
reguleringsplan samt reguleringsplan § 4.1.  

 
Vilkår for dispensasjon er: 

 Det må sendes inn byggesøknad for bruksendring i tråd med pbl § 20-1 bokstav d jf. SAK 10 § 
2-1. 

 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen utover ordinær nabovarsling. 
 

 
Dato: 29. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


