
Fra: Carl-Fredrik Setsaas <cfs@sandvikaadvokat.no> 
Sendt: 3. februar 2021 11:36 
Til: Gina Stensrud; Anne Borgedahl 
Emne: SV: 227/1 - Saksdokumenter og spørsmål om dere ønsker befaring 
 
Hei.  
 
Jeg viser til telefonsamtale med dere i dag.  
 
Hva gjelder befaring med planutvalget så viser jeg til min e-post av 26. januar, se nedenfor, og 
presiserer at Lyngstad uansett ønsker befaring med planutvalget men ideelt sett at det avventes til 
snøen har gått.  
 
Jeg imøteser eventuelle nye dokumenter i saken etter 19. januar, og ber vennligst om at 
kommentarene fra tiltakshaver sendes hit så snart de er mottatt hos kommunen. 
 
Takk.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Carl-Fredrik Setsaas  
Advokat/Partner MNA 
 
 
Kontorfellesskapet 
 

 
 
 
Rådmann Halmrasts vei 12 
Postboks 535, 1302 Sandvika 
Mobil: 918 28 738 
Tlf. 67 50 50 00 
Telefaks 67 50 50 01  
www.sandvikaadvokat.no 
 
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL AND SUBJECT TO PROFESSONIAL 
SECRECY ACCORDING TO LAW. It is intended for the addressee only. Any unauthorised use, 
dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the 
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message. Thank 
you. 
 

Fra: Carl-Fredrik Setsaas  
Sendt: tirsdag 26. januar 2021 17.33 
Til: Gina Stensrud  
Emne: SV: 227/1 - Saksdokumenter og spørsmål om dere ønsker befaring 
 

http://www.sandvikaadvokat.no/


Hei.  
 
Som nevnt i går ønsker Live Lyngstad at det avholdes befaring med planutvalget. For at saken skal bli 
tilstrekkelig belyst til at planutvalget skal kunne ta en forsvarlig vurdering og beslutning, anbefales på 
det sterkeste at befaringen utsettes til våren, til etter at snøen har gått. Det aktuelle området, det 
man ønsker å verne og de aktiviteter som utøves her er først og fremst knyttet til vår, sommer og 
høst. For å få nødvendig kunnskap og forståelse for området og hvilken innvirkning det aktuelle 
tiltaket vil ha på området, aktivitetene som utøves der og Lyngstad sin drift, må området befares 
etter at snøen har gått. Lyngstad opplyser at: 
 
Gutu opp til området er fint brøytet for snø, utover dette ligger det mye og tung, våt snø på resten av området 
her nå. Det ligger godt med snø også oppå det punktet det søkes om bygging (en bratt bakke opp med mye snø 
).  
Når snøen er gått, kan vi vise frem det fine tur-nettet, og en kan se jordene , blomsterengene og de områdene 
som brukes til aktiviteter for allmenheten og på gården :). En vil nok få et mye bedre og grundigere inntrykk av 
plassen og alt det den har å by på i forhold til aktiviteter, og i forhold til topografi og høydedrag. Og en får et 
godt inntrykk av kulturminnene og det fine tur-nettet ned til Granavollen :).  

 
Hensynet til forsvarlig saksbehandling, og at saken må opplyses tilstrekkelig før det tas beslutning om 
dispensasjon på bekostning av natur- miljø og kultur, tilsier klart at saken utsettes til man har 
gjennomført en befaring til våren. Her kan vises til naturmangfoldloven § 8-12, om blant annet krav 
til kunnskapsgrunnlaget, og et klart føre-var-prinsipp. Av retningslinjene for kommunens 
saksbehandling, i Kommuneplanens arealdel punkt A. 1 (andre avsnitt, andre kulepunkt, følger at 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn. Dette underbygger at det bør 
avholdes befaring til våren, med målsetting blant annet å få best mulig belyst «generasjoners 
erfaringer». Live Lyngstad vil redegjøre for dette ved befaringen.  
 
Nevnte retningslinjer for kommunens saksbehandling punkt A. 1 første kulepunkt omhandler vernet 
om kulturminner og kulturminnets nærmiljø. Saken må i tilstrekkelig grad belyse hva som er av 
kulturminner i området. Det er ikke bare automatisk fredede kulturminner som er relevant ved 
dispensasjonssaker. Også andre kulturminner må tillegges vekt i vurderingen av om dispensasjon skal 
gis. Jeg minner om at at vilkår for at dispensasjon etter pbl. § 19-2 kan innvilges er at fordelene ved 
inngrepet er vesentlig større en ulempene, etter en samlet vurdering. Jeg forstår brevet fra Innlandet 
fylkeskommune av 16.12.20 slik at de kun har kommentert om tiltaket kommer i konflikt med 
automatisk fredede kulturminner. Deres uttalelse gir derfor ikke tilstrekkelig informasjon for at man 
her skal kunne foreta en forsvarlig interesseavveiningen etter pbl § 19-2. En befaring til våren vil 
kunne belyse hva som er av kulturminner i området. Live Lyngstad vil presentere dette for utvalget 
under befaringen. Jeg vil også nevne her at Live Lyngstad, i tidligere innspill til kommunen, har vist til 
at Bronsjegravene i området. Dette er et automatisk fredet kulturminne, som ifølge Lyngstad i aller 
høyeste grad blir berørt av tiltaket. En befaring til våren vil gi planutvalget et bedre grunnlag for å 
kunne ta stilling til om tiltaket direkte faller inn under den nevnte bestemmelsen i retningslinjene for 
kommunens saksbehandling, eller om det skal anses som et moment i interesseavveiningen etter pbl 
§ 19-2.  
 
Jeg kan ikke se at det fremkommer opplysninger som tilsier at tiltaket haster og at det er hensyn her 
som tilsier at ikke saken kan utsettes slik at området kan befares av planutvalget etter at snøen har 
gått. Det skal uansett svært mye til for at ovennevnte prinsipper skal vike til fordel for tiltakshavers 
behov for rask behandling og innvilgelse av dispensasjonssøknaden.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 



Carl-Fredrik Setsaas  
Advokat/Partner MNA 
 
 
Kontorfellesskapet 
 

 
 
 
Rådmann Halmrasts vei 12 
Postboks 535, 1302 Sandvika 
Mobil: 918 28 738 
Tlf. 67 50 50 00 
Telefaks 67 50 50 01  
www.sandvikaadvokat.no 
 
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL AND SUBJECT TO PROFESSONIAL 
SECRECY ACCORDING TO LAW. It is intended for the addressee only. Any unauthorised use, 
dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the 
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message. Thank 
you. 
 

Fra: Gina Stensrud <Gina.Stensrud@gran.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 19. januar 2021 15.45 
Til: Carl-Fredrik Setsaas <cfs@sandvikaadvokat.no> 
Emne: 227/1 - Saksdokumenter og spørsmål om dere ønsker befaring 
 
Hei,  
 
Viser til telefonsamtale i går, 18.01.2021.  
 
Vedlagt denne e-posten er bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel som 
etterspurt. Eiendommen med Gbnr. 227/1 ligger i uregulert område avsatt til LNF-område 
(Landbruks- natur- og friluftsområde), jf. plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 5.  
 
På grunn av filstørrelse må etterspurte saksdokumenter sendes i flere e-poster. Alle journalførte 
dokumenter i saken sendes deg per e-post så snart som mulig.  
 
I telefonsamtalen nevnte du et mulig ønske om befaring. Vi har diskutert saken internt, og kommet til 
at det kan gjennomføres befaring med planutvalget før behandling av saken dersom dere ønsker 
dette. I så fall ber vi om det gis beskjed om at dere ønsker dette senest innen 26.01.2021.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Gina Stensrud 
Byggesaksbehandler, jurist 
 

http://www.sandvikaadvokat.no/
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