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Regulering av Lauvlia øst - avklaring av planområde 

 

Rådmannens innstilling: 
Planutvalget aksepterer ikke at del av 95/2, avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel tas med i varsel 
om planoppstart for Lauvlia øst. Forslaget oppfattes som konfliktfylt og vil være i strid med føringer 
gitt fra regionale og statlige myndigheter. En slik utvidelse skal normalt vurderes som en del av 
kommuneplanprosessen. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 og 
forslagsstiller kan kreve spørsmålet lagt fram for kommunestyret. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Planinitiativ innsendt 03.10.2020 Ja 
Referat fra oppstartsmøte 04.11.2020 Ja 
Anmodning om politisk avklaring av planområde datert 14.12.2020 Ja 
 
 

Oppsummering 
Lauvlia øst på ca. 76 daa er avsatt som framtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. I 
tillegg til dette arealet ønsker forslagsstiller Brynsås Eiendom AS å regulere et areal på ca. 14,2 daa 
som er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF) til boligbebyggelse. Av dette arealet på 
14,2 daa er 9,4 daa skog og 4,8 daa innmarksbeite.  
 
På grunn av at fylkesmannen hadde innsigelse til området Lauvlia øst ved høring av 
kommuneplanens arealdel, mener rådmannen at utvidelsen av planområdet ikke bør aksepteres. 
 
Saken legges fram for planutvalget for avgjørelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 27.01.2021 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Lauvlia øst ligger i Moen. 

 
 
 
Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel er Lauvlia øst avsatt til framtidig boligbebyggelse. Området ligger inntil 
eksisterende boligfelt «Lauvlia» - reguleringsplan for Lauvlia, vedtatt 20.04.2014. 
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Innlandet fylkeskommune mente ved høringen av kommuneplanens arealdel at Lauvlia øst ville gi en 
ytterligere spredning av utbyggingsmønsteret i kommunen med konsekvenser som økt 
bilavhengighet og nedbygging av dyrka mark. Innlandet fylkeskommune hadde ikke innsigelse, med 
frarådet Gran kommune å avsette området til boligbygging. 
 
Fylkesmannen i Innlandet hadde følgende innsigelse: «Planforslag ved 1. gangs høring omfattet ikke 
boligområde Lauvlia øst, men det ble tatt inn ved 2. gangs høring. Fylkesmannen hadde innsigelse til 
dette ved 2. gangs høring, men boligområdet er videreført i planen ved 3. gangs høring.  
Fylkesmannens innsigelse ved 2. gangs høring var begrunnet i «Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal og transportplanlegging» og «Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2015». Med utgangspunkt i størrelsen på feltet, avstand til viktige 
sentrumsfunksjoner, manglende gang -og sykkelveg, at området vil være bilbasert samt kommunens 
store tomtereserve anså Fylkesmannen boligområdet som svært konfliktfylt.  
Kommunens begrunnelse for å opprettholde området ved 3. gangs høring er at det er en naturlig 
utvidelse av et igangsatt vellykket boligprosjekt. Det vises til kort og trygg vei til Moen skole, men 
ulempen ved at det er relativt langt fra sentrumsfunksjoner mm., og at området vil være bilbasert 
påpekes.  
Det er etter Fylkesmannens vurdering ikke lagt frem begrunnede argumenter for å opprette et nytt 
boligområde som strider mot nasjonale føringer. Det etablerte boligområdet i Lauvlia ble avsatt i 
kommuneplanen før gjeldende planretningslinjer ble vedtatt i 2014. Disse nye retningslinjene 
medførte et økt fokus på å redusere transportbehovet knyttet til arealdisponeringer, og å unngå 
utflytende by/tettsteder. Fylkesmannen må vurdere området med utgangspunkt i de nasjonale 
føringene som gjelder i dag. Vi mener derfor at et argument om at området er en utvidelse av et 
vellykket boligprosjekt ikke er relevant, og kan ikke tillegges vekt.  
Fylkesmannen har med grunnlag i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 
transportplanlegging, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015 innsigelse 
til boligområde i Lauvlia Øst.»   
 
Innsigelsen ble frafalt etter mekling den 10.09.2019 
 
Forslag til planavgrensning 
Forslagsstiller Brynsås Eiendom AS sendte inn planinitiativ 03.10.2020. Forslagsstiller ønsker å 
regulere boligformål på området som er avsatt i kommuneplanens arealdel, samt 14,2 daa av 
eiendommen 95/2, som er avsatt til LNF-formål. Ca. 9,4 daa av dette er registrert som skog og ca. 4,8 
daa av området er registrert som innmarksbeite. 
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Forslagsstillers ønske Akseptert på oppstartsmøte 

  

Utvidelse av området ut over det som er avsatt i kommuneplanens arealdel vist med rødt. 
 
 
I oppstartsmøte den 04.11 2020 aksepterte Gran kommune administrativt at skogsarealet kunne tas 
med under visse forutsetninger: «Areal som registret som innmarksbeite og avsatt til LNF kan ikke 
inngå i planområdet, samt at stiforbindelse fra sørøst i reguleringsplan for Lauvlia til Holtergutua 
reguleres inn slik at den kobler seg mot sti innenfor 95/1. For areal avsatt til LNF er det bestemmelser 
i kommuneplanens arealdel om 30 m buffer mellom nye boliger og dyrka mark (for å forhindre støy, 
støv og lukt fra landbruksdrift). Dette kan f. eks. styres med byggegrense.»  
Kommunen informerte også forslagsstiller om at det kan være fare for innsigelse mot utvidelse av 
planområdet, sett i lys av tidligere innsigelse til kommuneplanens arealdel. 
 
Forslagsstiller har i brev av 14.12.2020 sagt seg uenig i kommunens vurdering av at innmarksbeite 
skal holdes utenfor og ber om en ny vurdering, eventuelt politisk avklaring. Rådmannen kan ikke se 
at det i brevet er lagt fram nye momenter som skulle tilsi et endret administrativt standpunkt og 
velger derfor å fremme saken for planutvalget for avgjørelse. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan og bygningslovens kapittel 12 
Jordlova 
Regjeringens forventninger til kommunal planlegging 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.2019 
Reguleringsplan for Lauvlia, vedtatt 20.02.2014 
 
Gjeldende vedtak 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.2019 
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Økonomi 
Ingen 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Forslagsstillers argumenter for utvidelse av området til å omfatte del av 95/2. 
Området ligger veldig åpent til med gode utsikts- og solforhold og ønskes lagt til rette for 
boligbebyggelse da det ligger fornuftig plassert mellom nåværende og fremtidig boligbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. Det er ca. 14 daa av planområdet som ikke er i tråd med overordnet plan 
LNF-område. Tiltaket er derfor vurdert etter § 6, bokstav b) og om dette utløse at tiltaket kommer 
inn under pkt 25 i vedlegg I: «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet 
plan.» Ifølge veilederen til konsekvensutredninger fra februar 2020 er følgende angitt: «Ved utvidelse 
av eksisterende bolig- og fritidsboligområder, må utvidelsen i seg selv være på 15 dekar eller mer, og 
omfatte et område som tidligere ikke er avsatt til utbyggingsformål for at regulering kommer inn 
under bestemmelsen.» Vi har derfor vurdert dette slik at tiltaket ikke er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredning og at det ikke stilles krav om planprogram og konsekvensutredning i 
forbindelse med planarbeidet. 
 
Forslagsstillers argumenter for at innmarksbeitet på 95/2 skal være med i planområdet: 
Beiteområdet ligger mellom boligområdet Lauvlia, spredt boligbebyggelse, dyrka mark og skog. Ved 
utbyggingen av boligområdet Lauvlia øst blir området enda mer inneklemt da avgrensningen mot 
skogsområdet blir borte. Området vil fremstå som et inneklemt restareal mellom to utbygde 
områder. Fremtidig bruk som innmarksbeite vurderes derfor som mindre sannsynlig med den 
utbyggingen som pågår og planlegges i området. En omdisponering av beiteområdet er ikke noe man 
skal ta lett på, men når arealene ikke lengre er egnet til formålet og at det med tiden nå vil bli et 
inneklemt og unaturlig område for den opprinnelige bruken, mener vi at det bør vurderes at det her 
kan gjøres et unntak. Beitedyr tett inntil et boligområde kan være en kvalitet, men også en kime til 
konflikt. Beiteområdet som ligger avgrenset mellom boligområder vurderes derfor som mindre egnet 
og uheldig. Grunneier vurderer området som lite attraktivt og ønsker ikke ha aktiv bruk med dyr på 
beite. På sikt vil området gro igjen og bli et villniss. Ved å innlemme dette området i planområdet for 
Lauvlia øst vil forholdet til det aktive jordbruksarealet i sør bli innarbeidet i planforslaget, med 
vurderinger av tiltak som blant annet tilstrekkelig avstand mellom bebyggelse og dyrka mark 
 
 
Rådmannens vurdering: 
Utvidelse av området kan medføre varsel om innsigelse fra regionale/statlige myndigheter. 
Innsigelsen til kommuneplanens arealdel var blant annet begrunnet i at Lauvlia øst ligger langt fra 
sentrumsområder og områder med kollektivdekning. Å øke arealet og legge til rette for enda flere 
boenheter, kan derfor sies å forsterke de innvendingene fylkesmannen hadde ved høring av 
kommuneplanens arealdel.  
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I «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015» står følgende:  
Nasjonale føringer om utbygging av landbruksarealer: «Regjeringen mener det er viktig at 
fylkeskommuner og kommuner i sine planer vurderer utbyggingsløsninger som sikrer landbrukets 
næringsgrunnlag og reduserer omdisponering av dyrka mark.» Dyrka mark er definert som fulldyrka 
jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Innmarksbeite er en viktig ressurs for husdyrhold.  
 
Rådmannen mener at det er viktig at ny bebyggelse legges med tilstrekkelig buffer mot dyrka mark, 
på grunn at potensielle konflikter knyttet til støv, støy og lukt kan reduseres. Kommuneplanens 
arealdel stiller krav til buffer på 30 m mellom nye boliger og dyrka mark i LNF.  
Uten tilstrekkelig buffer mellom dyrka mark og nye boliger, anser rådmannen at presset for en 
framtidig utbygging av resterende landbruksarealer vil øke, samt at det vil være fare for økning av 
potensielle konflikter knyttet til støv, støy og lukt.  
 
Rådmannen ønsker også å trekke fram at gjeldende kommuneplan hvor dette arealet er avsatt til 
LNF, har vært gjenstand for omfattende planprosess. Regulering av et areal på ca. 14,2 daa som er 
avsatt til LNF til boligbebyggelse, strider mot kommuneplanen og vil være med på å undergrave 
kommuneplanen og prinsipper for likebehandling. Det planfaglig riktige, vil være å vurdere en slik 
utvidelse i en kommuneplanprosess.  
Å øke planområdet ut over det arealet som det ble enighet om i meklingen, kan medføre at Gran 
kommune oppfattes å ikke være seriøse i forhandlinger med regionale og statlige myndigheter og 
dette kan skape problemer dersom det oppstår konflikter i andre plansaker. 
 
Konklusjon 
Ut fra ovenstående vurderer rådmannen at det ikke er tilrådelig å ta med del av 95/2 i planområdet.  
 
Forslag til vedtak:  
Planutvalget aksepterer ikke at del av 95/2, avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel tas med i varsel 
om planoppstart for Lauvlia øst. Forslaget oppfattes som konfliktfylt og vil være i strid med føringer 
gitt fra regionale og statlige myndigheter. En slik utvidelse skal normalt vurderes som en del av 
kommuneplanprosessen. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 og 
forslagsstiller kan kreve spørsmålet lagt fram for kommunestyret. 
 
Alternativer: 
Planutvalget kan også velge å la forslagsstiller innlemme hele området i planen som omsøkt, eller 
velge å ta med bare skogteigen på 9,4 daa. 
 
Det allerede utbygde feltet Lauvlia har vist seg å treffe et annet marked enn typiske feltutbygginger 
og mer konsentrerte utbygginger. Nærheten til Moen barneskole er også et positivt moment. I 
«Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging» er det også åpnet for 
at det i områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig 
for å øke attraktiviteten for bosetting, kan planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster. 
 
Skogsområdet på 95/2 som ønskes innlemmet i planområdet, vil bli liggende som en teig uten 
sammenheng med øvrig skogsareal 
Området har lav bonitet og ville sannsynligvis ha vært med i forslaget til kommuneplanens arealdel, 
dersom forslagsstiller hadde vært eier av området i 2019. Det er ikke registrert sårbare 
arter/naturtyper eller andre naturmangfoldhensyn innenfor området.  
 
Alternativt vedtak 1: Planutvalget aksepterer at det varsles oppstart for regulering av 14, 2 daa av 
LNF-område på eiendommen 95/2 som en del av planområdet for Lauvlia øst. Arealet ville ha vært en 
del av avsatt boligområde, dersom innspillet hadde kommet i forkant av kommuneplanbehandlingen. 
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Alternativt vedtak 2: Planutvalget aksepterer at det varsles oppstart for regulering av 9,4 daa av LNF-
område på eiendommen 95/2 som en del av planområdet for Lauvlia øst. Arealet skal avgrenses mot 
markslag «innmarksbeite» i AR5, slik at innmarksbeitet ikke inngår i planområdet. Vedtaket fattes i 
medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 og forslagsstiller kan kreve spørsmålet lagt fram for 
kommunestyret. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak oversendes forslagsstiller. 
 

 
Dato: 19. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


