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SAKSPROTOKOLL 

 
Lokal forskrift om motorferdsel på vann og vassdrag i Gran kommune, med felles bestemmelser for 
Randsfjorden 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 26.11.2020 sak 102/20 
 
Kommunestyrets behandling 26.11.2020: 
 
Rådmann Leif Arne Vesteraas orienterte om notat ettersendt til kommunestyremøtet om skrivefeil og 
feil nummerering i opprinnelig forslag, og med revidert forslag til forskrift der også vedtaket i Jevnaker 
kommune var innarbeidet. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Leif Arne Vesteraas 
Ordfører Randi Eek Thorsen 
John Olve Johnsen (GBL) 
Knut Lehre (Ap) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Morten Hagen (GBL) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
 
John Olve Johnsen (GBL) la fram følgende endringsforslag på vegne av John Olve Johnsen (GBL) og 
Karoline Gjærviken (Sp): 
I §5, punkt 1 og 6 strykes "brygge". 
 
Knut Lehre (Ap) la fram følgende tilleggsforslag: 
I paragraf 3. Avgrensning og forbud mot motorisert ferdsel foreslås følgende tillegg:  
 
I vann hvor ferdsel med motorbåt er tillatt, med unntak av Randsfjorden, er maksimal tillatte hastighet 5 
knop.   
 
Tillegget foreslås først i paragrafen.  
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram følgende endringsforslag: 

Ønsker følgende innført i forskrift, Del A §3. Om bruk av båt i vann mindre enn 2 kvadratkilometer: 



 
 

 2 

 Elmotor med begrenset effekt er tillatt, der det ikke er særlige hensynssoner. 

Sitat fra Stortingets ins. 325s: 

 «Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endring i lov om motorferdsel i utmark som åpner for bruk 
av elektriske båtmotorer med begrenset effekt i vann som er mindre enn to kvadratkilometer" 

 
Lars Erik Flatø (Ap) ba om et kort gruppemøte. Det ble holdt en pause med gruppemøter. 
 
Votering 
Ved votering over endringsforslaget fra John Olve Johnsen (GBL) og Karoline Gjærviken (Sp), ble 
forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering over endringsforslaget fra Knut Lehre (Ap) ble forslaget vedtatt med 18 mot 9 stemmer. 
 
Ved votering over endringsforslaget Jul Tore Kittelsrud (Frp) falt forslaget med 18 mot 9 stemmer. 
 
Ved votering ble innstillingen med vedtatte endring og tillegg enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 26.11.2020: 
Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag vedtas revidert forslag 
til lokal forskrift om motorferdsel på vann og vassdrag i Gran kommune, med følgende endring og tillegg 
vedtatt i kommunestyremøtet 26.11.2020: 
 

 I § 5, punkt 1 og 6 strykes "brygge". 
 

 Tillegg først i paragraf 3: Avgrensning og forbud mot motorisert ferdsel:  
I vann hvor ferdsel med motorbåt er tillatt, med unntak av Randsfjorden, er maksimal tillatte 
hastighet 5 knop.   

 
 


