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Gran kommune -  Reguleringsplan - Øvre Hovsgutua 5 og 15 - oppstart 

Vi viser til oversendelse av 5. mai 2017 med varsel om oppstart av reguleringsplan for Øvre 
Hovsgutua 5 og 15. Planen legger opp til fortetting i eksisterende boligområde. 

 
Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt 
i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland kap. 2 
og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi forventer også at kap. 1 om prosess og 
planforberedelse blir fulgt opp.  

 
Oversendelse av SOSI-fil 
Ved høring av planforslag ber vi om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil sendes til Statens kartverk 
pr e-post; planHamar@statkart.no.  Statens kartverk Hamar vil lagre den digitale arealplanen i en 
egen regional høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene skal benytte i sin 
saksbehandling. Dette vil forenkle saksbehandlingen og gi raskere og bedre høringsuttalelser til 
kommunene. De filene som oversendes må være identiske med det plankartet som legges ut til 
offentlig ettersyn. Statens kartverk vil utføre en teknisk kontroll av planen og melde ev. 
rettingsbehov tilbake til kommunen. 
 
Med hilsen 
 
 
Philip Mellison 
rådgiver 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
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Oppstartvarsel - Reguleringsarbeid Øvre Hovsgutua 5 og 15 i Gran kommune. Merknader fra 

Oppland fylkeskommune. 

 

Vi viser til brev datert 05.05.2017 med varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Øvre Hovsgutua 5 og 

15, gnr/bnr 262/37 og 262/116. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert 

boligbygging. 

 

Reguleringsplanen vil erstatte deler av reguleringsplan for Vassenden sentrum (1985). Planområdet er 

her regulert til boligbygging. Området er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. 

 

Merknader: 

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble godkjent i juni 2016. Mål og strategier 

nedfelt i den regionale planen skal legges til grunn for kommunal planlegging. Retningslinjer for bolig og 

bokvalitet er særlig relevant for dette konkrete planarbeidet. 

 

Ett av delmålene i den regionale planen er å bygge flere boliger i gangavstand fra sentrum i byer og 

tettsteder. Formålet med planarbeidet, å legge til rette for konsentrert boligbygging i tilknytning til Gran 

sentrum, er i tråd med dette delmålet.  

 

Realisering av flest mulig tilgjengelige sentrumsnære boenheter er også et delmål i den regionale 

planen. Vi viser også til felles strategi for arbeidet med universell utforming, Innlandet universelt 

utformet 2025, vedtatt i felles fylkesting for Hedmark og Oppland den 20. april 2016. Det er et mål i 

strategien å øke andelen tilgjengelige boenheter.  

 

Planarbeidet bør omfatte vurderinger i forhold til universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

Utfyllende regler for å sikre at adkomst til boligene, utearealer som gangstier, veger, adkomster og 

uteoppholdsområder utformes universelt bør tas inn i bestemmelsene ihht regler i TEK 10 § 8-2 og 

Miljøverndepartementets rundskriv Tilgjengelighet for alle. 
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Godkjent signert



 

 

Vi forventer at barn og unges interesser ivaretas gjennom planarbeidet. Dette omfatter medvirkning i 

planprosessen, og tilrettelegging for et godt bomiljø for barn og unge i tråd med Rikspolitiske 

retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

 

Vi minner om at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nylig har publiserte en ny veileder om 

samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging. Den nye veilederen omhandler ROS-analyser som 

metode, og erstatter de tidligere veilederne for samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. 

 

Saken er forelagt Opplandstrafikk, og de har ingen merknader til varsel om oppstart. 

 

Kulturminner: 

Kulturarvenheten har vurdert oppstartsvarselet og konkludert med at det er behov for registrering av 

kulturminner. Utfyllende merknader fra Kulturarvenheten, og budsjett for registreringsarbeidet blir 

ettersendt. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kristin Loe Kjelstad                                                                                                   Gunhild Haugum 

Teamleder, plan og miljø                                                                                        rådgiver 

                                                                                          

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift iht. interne rutiner.  

  
Kopi til: FYLKESMANNEN I OPPLAND, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED, Postboks 1010, 2605 
LILLEHAMMER 
GRAN KOMMUNE, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
NVE Region Øst (RØ) Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 4223, 2315 
HAMAR 
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Behandlende enhet:

Region øst

Saksbehandler /telefon:

Yngve Granum Stang /

61137211

Vår referanse:

l 7/63902-2

Detaljreguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 og 1 5 i Gran kommune - gnr.

262 bnr. 37 og gnr. 262 bnr. 116 - Varsel om oppstart

Vi viser til varsel om oppstart av detaljregulering av Øvre Hovsgutua.

Deres referanse:

Formålet med reguleringen er ifølge oppstartbrevet a tilrettelegge for fortetting med

boligbygging. Området er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel og er regulert til

boligformål (BEl 7) i eldre reguleringsplan for Vassenden sentrum.

Vår dato:

19.05.2017

Området ligger plassert mellom Trintom skole og Gran sentrum og ligger dermed sentralt

med gangavstand til mange viktige funksjoner og servicetilbud. Vi mener at fortetting her er

i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,

herunder målene om utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusert transportbehov og

tilrettelegging for klima- og miljøvennlige transportformer.

Kollektiytrafikk, gaende og syklende

Planområdet ligger i et område som er godt utbygd med gang og sykkelveg til skoler og

Gran sentrum. Statens vegvesen ber likevel om at temaene kollektivtransport og

tilrettelegging for myke trafikanter beskrives og vurderes, herunder også trafikksikker

skoleveg.

Støy

Noe areal helt nord i foreslått planområde ligger ifølge Statens vegvesens støyvarselkart

innenfor gul støysone for fv. 50 Havsvegen. Ut fra våre vegbilder ser ut til at det ganske

nylig er oppført et 3 etasjes boligkompleks mellom fylkesvegen og nå foreslått planområde.

Disse boligene vil trolig fange opp mye av trafikkstøyen for bakenforliggende områder,

herunder varslet planområde. Det må likevel redegjøres for støyforholdene i planområdet i

den kommende planprosessen, da området fortsatt kan bli noe berørt av gul støysone.

Postadresse
Statens vegvesen
Region ost
Postboks l 010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 02030

firmapost-ost@vegvesen.no

Kontoradresse
Storgt. 12

2815 GJOVK

Org.nr: 971032081

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702

9815 Vadso
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Gul sone er en vurderingssone der nye boliger bare bør tillates dersom man gjennom

avbøtende tiltak tilfredsstiller anbefalte grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i

arealplanleggingen (T-1442/2016).

Vi minner om at det skal foreligge en støyfaglig utredning som viser støynivå på

uteoppholdsareal og på fasade utenfor rom med støyfølsom bruk. Nødvendige tiltak for a
oppnå tilfredsstillende støyforhold må innarbeides i plankart og bestemmelser. Ved behov

for skjermingstiltak må det settes rekkefølgekrav om gjennomføring før brukstillatelse for

nye boliger kan gis.

Adkomst

Vi antar at direkte adkomst inn på området vil være fra den kommunale vegen Øvre

Hovsgutua. Vi vil anbefale at det reguleres inn frisiktsoner i avkjørsler og kryss i

planområdet med bestemmelser som ivaretar krav til frisikt.

Statens vegvesen har utover dette foreløpig ingen merknader til planarbeidet.

Plan og trafikk Oppland

Med hilsen

Hans Martin Asskildt

seksjonssjef - Plan og trafikk Yngve Granum Stang

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen handskrevne signaturer.

Kopi

Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER

Gran kommune, Radhusvegen 39, 2770 JAREN

Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7075 TILLER 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsarbeid Øvre 

Hovsgutua 5 og 15 - Gran kommune, Oppland 

Vi viser til varsel om oppstart datert 05.05.2017. 

Planen må dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom, jf byggteknisk forskrift. Dette inkluderer ev 

underdimensjonerte bekkeløp og kulverter etc oppstrøm. Er det for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet 

mot flom nødvendig med utskifting av kulverter eller utvidelse av bekkeløp, må dette på plass før 

bygging kan starte. Vassdragsinngrep omfattes av vannressurslovens bestemmelser og må dokumenteres 

tilstrekkelig i planen slik at en vurdering etter loven er mulig. 

Vedlagt ligger vår sjekkliste for utarbeiding av reguleringsplaner. Den omfatter alle våre 

ansvarsområder og er et nyttig hjelpemiddel i utsjekk og dokumentasjon av disse. 

 

Vi har ikke ytterligere innspill ved varsel om oppstart, men forbeholder oss retten til å komme tilbake 

med mer seinere i planprosessen. 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:1   
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Kopi til: 

Fylkesmannen i Oppland 

Gran kommune 

Oppland fylkeskommune 

 



Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK10.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Arealplanlegging og 
vassdragsmiljø 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

 

Vannressursloven 

 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          



 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer      

DSBs Havnivåveileder 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 10 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner som 
er gitt eller under behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    
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postmottak@banenor.no 
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Ida Marie Weigård 

 

   

   

 

 

    

Dato: 09.05.2017 

Saksref: 201719938-2 

Deres ref.:    

Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Marianne Hvalsmarken 

Telefon: +47 55966110 

Mobil:    

E-post: Marianne.Hvalsmarken@banenor.no 

 

 

   

 

Innspill til oppstartvarsel - Reguleringsarbeid Øvre Hovsgutua 5 og 15 i Gran kommune 

Viser til deres brev med vedlegg av 05.05.17.  

Angjeldende planområde er tidligere regulert til boligformål og det ønskes nå en høyere fortetting enn tidligere 

regulert. Planområdet ligger mer enn 300 m fra Gran stasjon/jernbanen og berører ikke viktige 

jernbanehensyn direkte. For øvrig er Bane NOR positiv til en arealbruk som støtter opp om samordnet areal- 

og transporthensyn.    

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 

seksjonssjef 

Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt 

Marianne Hvalsmarken 

senioringeniør 

Plan og teknikk, Forvaltning og 

samfunnskontakt 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

 
 

 



Vassenden Borettslag
Øvre Hovsgutua 33

2750GRAN.

MjøsPlan AS

Moelv.

Gran 23.03.2017.

Som berørt part av utbygging av Øvre Hovsgutua 5 og 15 i Gran kommune:

Som første borettslag i Gran kommune, følte vi oss frie og enerådene med utsikt over Gran sentrum,
fint for de som ikke var så bevegelige som de ønsket.
Etter vel 20 år, er det store forandringer. Våre 4 lave trehus, med bare 2 etasjer, gjør at vi snart føler
oss inneklemt.
Husene langs veien syd for oss er kjøpt opp, med tanke på med tiden abli blokkbebyggelse.
Når det gjelder Øvre Hovsgutua 5 og 15, er det vanskelig for oss og ha mening, så lenge det ikke
foreligger tegninger. Men vi ønsker jo ikke at blokkene blir høyere en de omkringliggende,
Bæssmorjordet og Bæssfarjordet.
Vi ligger også lavere i terenget, som gjør at vi synes 3 etasjer bør være maks.

Med vennlig hilsen
fra Vassenden Borettslags styret

)/
+p, - I

17°) "? e uc
I



Fra: Elin Bjertnes <ebjert@gmail.com> 
Sendt: 6. april 2020 19:45 
Til: postmottak 
Emne: Kommentar til sak 11/20 i planutvalgets møte 15.04.20 
Vedlegg: Gran Kommune uttalelse vedr ØH5.pdf 
 
Vedlagt uttalelse fra styret i Bæssfarjordet Borettslag til sak 11/20 i planutvalgets møte den 
15.04.20 
 
Vennligst bekreft at brevet er mottatt 
 
Med vennlig hilsen  
Bæssfarjordet Borettslag 
Elin Bjertnes 
sektretær 



       

     

 

Angående sak nr 11 /2020 

Av kommunens nettside framgår at Planutvalget den 15.april skal behandle sak om regulering av eiendommen Øvre 

Hovsgutua 5 (ØH5).  

 

1. Om saksbehandlingen 

I saken vises det til melding om oppstartsprosess våren 2017.   

Planprosessen kan ikke ses meddelt til oss som nærmeste/mest berørte naboeiendom. 

Vi har nå søkt opp kunngjøringen som ble foretatt i avisen Hadeland den 9.3.2017 hvor oppstart av regulering av bl.a. 

ØH5 annonseres. Det kan ikke være i samsvar med bestemmelser/intensjoner at direkte berørte naboer skal være 

avhengig av å fange opp oppstart gjennom en slik beskjeden avisannonse, innrykket en gang.  

Etter som Bæssfarjordet brl. som den sterkest berørte naboeiendommen ikke mottok skriftlig varsel om oppstart, har vi 

desverre ikke hatt foranledning til å avgi vår uttalelse.  Vi ville selvsagt avgitt uttalelse dersom foranledningen ble gitt, fordi 

utbyggingen vil virke meget sterkt inn på vår eiendom.  

 

Det er for oss også uklart hvorvidt naboeiendommen Bæssmorjordet blr. har fått oppstartvarsel, etter som det ikke ses å 

foreligge nabokommentar fra andre enn Vassenden brl. 

 

For vårt borettslag er det beklagelig - men lokaliseringsmessig forståelig - om naboeiendommen ØH5 nå reguleres for 

blokkbebyggelse. Det forventes imidlertid at ny  bebyggelse ikke avviker vesentlig fra eksisterende bebyggelse i området 

og at  bygghøyder/byggplassering ikke blir dominerende eller framstår særlig forulempende for naboeiendommer. 

 

Manglende mulighet til å kunne påvirke oppstartspremissene oppleves for oss i særdeleshet beklagelig knyttet til det 

framlegg som Planutvalget nå har til behandling  hvor utbygger vil oppføre 2 store 5-etasjes boligblokker med kjeller delvis 

over bakken, samt med en plassering av hovedbygget som gir dramatisk negativ effekt for vår eiendom. 

 

Av avisannonsen er det varslet et planarbeid for en bebyggelse  på 3-4 etasjer. 

 

 

 

Gran Kommune 

Planutvalget 



 

Vi registrerer av rådmannens sakskommentar at de føringer som kommunen eventuelt gir utbygger for korrigeringer, 

ønskes gitt nå. Dermed vil det i den videre prosess bli lite rom for større justeringer knyttet til de viktigste forholdene for 

vår eiendom. 

 

For oss å komme inn i saken når den legges ut til offentlig gjennomsyn, oppleves å være for seint for reell påvirkning. 

Etter som vi ikke har fått avgi uttalelse tidligere i prosessen, krever Bæssfarjordet brl derfor at vår uttalelse 

medtas/hensyntas i den politiske behandling av saken og i påfølgende behandling. 

 

2. Om planforslaget 

Vi nevner at utbygger av ØH5 har vært i kontakt med oss kun angående spørsmål om felles utkjøring og eventuelt felles 

renovasjon. Vårt borettslag har stilt seg positivt til eventuelt å inngå avtaler om disse forholdene, men avtaler foreligger 

ikke. Av saksframstillingen til Planutvalget kan det virke som disse forholdene anses sluttklarert. 

 

Vårt hovedanliggende er at kommunen ivaretar at ØH5 bebygges på en måte som er til minst mulig sjenanse for vår 

eiendom og våre beboere. Vi er således tilfreds med at rådmannen innstiller på å avvise den framlagte planskissen.  

 

Vi registrerer at begrunnelsen for avvisning primært er bygghøyder. 

Vi er selvsagt helt enig i at bygghøyde med 5 boligetasjer samt en kjelleretasje som ligger delvis over terreng, vil være 

fullstendig uakseptabelt . Det er heller ikke i samsvar med kommunens premisser som tydelig ble annonsert ved oppstart 

av reguleringsarbeidet.  

 

Planskissen viser en byggplassering/byggmasse som virker maksimalt gunstig for utbygger,  men som i særdeleshet gir 

skadevirkninger for vår eiendom.  

Bæssfarjordet brl. mener - som sterkest berørte naboeiendom - at den framlagte reguleringsplanen for Øvre Hovsgutua 5 

(ØH5) er uakseptabel,  etter som  

vår eiendom blir sterkt og uforholdsmessig skadelidende av følgende forhold 

● skisserte bygghøyder   

● plassering av hovedbygget - som blir voldsomt dominerende 

● byggstørrelser - i særdeleshet det skisserte hovedbygget 

● betydelig/helt bortfall av utsikt for sørvendte leiligheter - som utgjør majoriteten av leilighetene i Bæssfarjordet brl 

● dramatisk forringelse av solforhold for sørvendte leiligheter og delvis forringelse for 3 sør-vestvendte leiligheter 

● Innsyn-situasjonen mellom vårt bygg og planlagt hovedbygg 

● Økt støy knyttet til mange parkeringsplasser/innkjøring foran våre sørvendte leiligheter/terrasser 



 

I tillegg til de anførte forholdene ovenfor er det også all grunn til å regne med en betydelig verdiforringelse, særlig for de 

sørvendte leilighetene, noe som ved videresalg kan gi store økonomiske tap for mange av våre beboere. 

 

Vi er skuffet dersom kommunen ikke søker å hensynta også slike forhold for dagens beboere/innbyggere. 

 

Vi mener byggherren må pålegges å finne løsninger som optimaliserer hensynet også til vår eiendom.  Bæssfarjordet brl 

ber derfor om vurdering av alternativ plassering/ utforming av bygningsmassen på ØH5 for å finne den optimale 

løsningen, også for vår eiendom. I dette ligger også en sterkere hensynstaken til utsikt og solforhold.  

Vi mener utbygger må belyse/ vurdere 

● Plassering av (d)et store bygg lenger unna vår bygning og lagt i en lavere kotehøyde, for en mindre 

dominerende/sjenerende profil. 

● Bygghøyden for bygget som legges nærmest vår eiendom må være lavest, dvs max 3 etg. Ingen bygg over 4 etg. 

● Kjeller må være reelt under terrengnivået ved innkjøringen (ellers øker total bygghøyde sett fra vår eiendom ) 

● Effekt av at det største bygget legges parallelt med Hovsbekken, slik vårt og mulig nye nabobygg er skissert.  

● Om det minste bygget kan legges nærmest vår eiendom, og det store bygget plasseres nærmest de formodentlig 

jevnhøye byggene som kommer på nabotomten nedenfor.  

● Justering av byggretninger, ref at det største bygget framstår usymetrisk i forhold til antatt byggplassering på 

eiendommen i sør og vår eiendom.  

○ Vi utelukker /avviser imidlertid ikke at slik usymetrisk plassering av bygg på ØH5 kan gi den optimale 

løsningen for vårt brl. 

● Hvordan minimere innsyn til våre leiligheter. 

○ Innsynet mellom vårt bygg og ny(e) bygg kunne trolig begrenses ved lengre avstand mellom bygningene  

○ Vi registrerer at skissert byggplassering er slik at våre sørvendte terrasser rettes mot soveromssiden - 

formodentlig mindre "besøkt" på dagtid - men mener likevel man må bestrebe seg ytterligere på løsninger 

som minimerer innsyn. 

 

Med vennlig hilsen  

Bæssfarjordet borettslag  

Elin Bjertnes 

sekretær 



Fra: Gunnar Grothe <gunnar.grothe@hadeland-energi.net> 
Sendt: 14. april 2020 15:22 
Til: postmottak 
Kopi: ebjert@gmail.com 
Emne: VEDR. BYGGEPROSJEKT ØVRE HOVSGUTUA 5. 
Vedlegg: Scan_0010.pdf 
 
Vedlagt oversendes Bæssmorjordet Borettslags uttalelse til angjeldende byggeprosjekt. 
Med hilsen 
Bæssmorjordet Borettslag 
Gunnar Grothe 
Styreleder 
Tlf. 917 04 217 



Bassmoujordet Borettslag,

Gran kommune
Planutvalget.

Gran, den 14. april 2020.

VEDR. PLANLEGGING A V NYBYGG (HØYBLOKKER) OVRE HOVSGUTUA 5.

Vi viser til tidligere innsendt brev fra Bæssfarjordet Borettslag angående byggeprosjekt i Øvre
Hovsgutua 5 -sak nr. 11/2020-.
Bortsett fra artikkel i avisen Hadeland 8. april d.å. kan vi heller ikke se at vårt borettslag har
mottatt annen informasjon om plassering og utforming av de aktuelle boligblokker.

Selv om angjeldende byggeprosjekt i Øvre Hovsgutua 5 -slik prosjektet nå foreligger- ikke
far tilsvarende negativ innvirkning for vårt borettslag som for Bæssfarjordet Borettslag, er det
liten tvil om at plassering av høybygg i dette området vil få negativ effekt for begge
borettslag.
Det gjelder så vel fare for verdiforringelse som faktisk redusert utsikt- og solforhold.

Bæssmorjordet Borettslag vil med dette tilkjennegi at vi slutter oss fullt og helt til den
innsigelsen Bæssfarjordet Borettslag har avgitt i nevnte brev, og håper Gran kommunes videre
behandling av prosjektet vil bidra til en revurdering av både byggenes plassering og
utforming.

Med hilsen

morjoBag -··

----
Gunnar Grothe r
Styreleder.
Tlf. 917 04 217.
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