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MØTEPROTOKOLL  
 

Planutvalget 
 
Dato: 27.01.2021 kl 09:00 - 11:00 
Sted: Fjernmøte jf. koml § 11-7 
Arkivsak: 21/00024 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 

Harald Westby (H), leder 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap), nestleder 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Else Randi Kolby (Ap) 
Maren Raknerud (Sp) 
Dag Lindheim (Sp) 
Asmund Johnsrud (Sp) 
Pernille Alm (GBL) 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 

  
Forfall:  Ingen 
  
Fra administrasjonen: Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas møtte som 

representant for rådmannen 
Øvrige fra administrasjonen: spesialrådgiver Øyvind Sørlie, fagansvarlig plan 
Sigrid Lerud, enhetsleder Anne Borgedahl  

  
Protokollfører: Enhetsleder Anne Borgedahl   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 29.01.2021. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 02.12.2020  

1/21 21/00391-1 Helhetlig plan for Granavollen - orientering om status  

2/21 21/00040-1 Referatsaker til møtet i planutvalget 27.01.2021  

3/21 21/00396-1 Plan for biologisk mangfold - Rev. 2  

4/21 17/00242-54 
Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 - Behandling før offentlig 
ettersyn 

 

5/21 20/02222-8 Reguleringsplan - Lauvlia Øst - avklaring av planområde  
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Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
Sakslista og innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 02.12.2020 ble enstemmig godkjent. 
 
Tema/orienteringer 

 Kommuneplanens samfunnsdel v/spesialrådgiver Øyvind Sørlie 

 Nye planprosesser v/fagansvarlig plan Sigrid Lerud 
 
Spørsmål 

 Pål Arne Sangnæs (GBL) etterlyser dokumentasjon fra Fylkeskommunen rundt vernestatus på 
stallene på Granavolden.  

 Jul Tore Kittelsrud (FRP) etterlyser dokumentasjon for planene på Kommunehuset på 
Granavolden. 
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1/21 Helhetlig plan for Granavollen - orientering om status 
 
Arkivsak: 21/00391 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 27.01.2021 1/21 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Orientering om status i arbeidet med helhetlig plan for Granavollen tas til orientering. 
 
 
Planutvalgets behandling 27.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (FRP) 
Dag Lindheim (SP) 
Asmund Johnsrud (SP) 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
 
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
Spesialrådgiver Øyvind Sørlie 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 27.01.2021: 
Orientering om status i arbeidet med helhetlig plan for Granavollen tas til orientering. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

2/21 Referatsaker til møtet i planutvalget 27.01.2021 
 
Arkivsak: 21/00040 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 27.01.2021 2/21 

 

Rådmannens innstilling: 
Planutvalget tar referatsakene til møtet 27.01.2021 til orientering. 
 
 
Planutvalgets behandling 27.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Dag Lindheim (SP) 
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Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 27.01.2021: 

Planutvalget tar referatsakene til møtet 27.01.2021 til orientering. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

3/21 Plan for biologisk mangfold - Rev. 2 
 
Arkivsak: 21/00396 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

25.01.2021 2/21 

Eldrerådet 25.01.2021 2/21 

Planutvalget 27.01.2021 3/21 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til plan for biologisk mangfold vedtak  
 
 
 
Planutvalgets behandling 27.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen (AP) 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
Harald Westby (H) 
Jul Tore Kittelsrud (FRP) 
Asmund Johnsrud (SP) 
Dag Lindheim (SP) 
 
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
Enhetsleder Anne Borgedahl  
 
Planutvalgets behandling 27.1.2021:  
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas presiserer korrekt innstilling i saken: 
Forslag til plan for biologisk mangfold vedtas.  
 
 
Pål Arne Sangnæs (GBL) fremmet følgende forslag: 
 
Forslag på endringer til plan for biologisk mangfold, fra Gran bygdeliste 
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Forslag til plan for biologisk mangfold vedtas sendt ut på høring, før den endelig behandles av 
kommunestyret.  
Planutvalget ber om at det i planen inkluderes et KART over Gran, der de respektive verneområdene 
er tegnet inn.  
 
 
Votering 
Ved votering ble endringsforslaget fra Pål Arne Sangnæs (GBL) enstemmig vedtatt.  
 
Planutvalgets vedtak 27.01.2021: 

Forslag til plan for biologisk mangfold vedtas sendt ut på høring, før den endelig behandles av 
kommunestyret.  
Planutvalget ber om at det i planen inkluderes et KART over Gran, der de respektive verneområdene 
er tegnet inn. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

4/21 Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 - Behandling før offentlig ettersyn 
 
Arkivsak: 17/00242 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 27.01.2021 4/21 

 
Rådmannens innstilling: 
I tråd med plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Øvre 
Hovsgutua 5, med plankart datert 19.10.2020, reguleringsbestemmelser datert 03.12.2020 og 
planbeskrivelse datert 03.12.2020 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato.  
 
Det skal i høringsperioden gjennomføres aktiv medvirkningsprosess av forslagsstiller i samarbeid med 
kommunen. Dette kan være et åpent møte dersom smittesituasjonen tillater det. Eventuelt kan 
forslagsstiller tilby direkte berørte informasjon i mindre samlinger eller digitalt.  
 
 
 
Planutvalgets behandling 27.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
Jul Tore Kittelsrud (FRP) 
Asmund Johnsrud (SP) 
 
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
Fagansvarlig plan Sigrid Lerud  
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Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Planutvalgets vedtak 27.01.2021: 
I tråd med plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Øvre 
Hovsgutua 5, med plankart datert 19.10.2020, reguleringsbestemmelser datert 03.12.2020 og 
planbeskrivelse datert 03.12.2020 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato.  
 
Det skal i høringsperioden gjennomføres aktiv medvirkningsprosess av forslagsstiller i samarbeid med 
kommunen. Dette kan være et åpent møte dersom smittesituasjonen tillater det. Eventuelt kan 
forslagsstiller tilby direkte berørte informasjon i mindre samlinger eller digitalt. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

5/21 Reguleringsplan - Lauvlia Øst - avklaring av planområde 
 
Arkivsak: 20/02222 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 27.01.2021 5/21 

 

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. 
 
 
Planutvalgets behandling 27.01.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
Dag Lindheim (SP) 
 
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
Fagansvarlig plan Sigrid Lerud 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 27.01.2021: 
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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. 

 
[Lagre]  
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