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MØTEPROTOKOLL  
 

Planutvalget 
 
Dato: 10.03.2021 kl 0900 -1315 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
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) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Terje Aschim (GBL) møtte i sak 10/21 

  
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: Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 14.03.2021. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 27.01.2021  

6/21 21/00094-8 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling  

7/21 21/00587-1 
Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og 
oppstart av planprosess 

 

8/21 21/00220-1 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring  

9/21 21/00391-5 Helhetlig plan for Granavollen - orientering om status  
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10/21 19/01187-30 
Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C  utleggelse til offentlig 
ettersyn 

 

11/21 
15/00698-
212 

Reguleringsplan for Skogskolejordet - sluttbehandling  

12/21 19/01518-37 Reguleringsplan for Bildenmoen - Behandling før offentlig ettersyn  

13/21 17/00088-31 
55/28 - Søknad om dispensasjon til å rive båthus og bygge anneks 
på fritidseiendom 

 

14/21 20/02325-8 
227/1 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Oppføring av 
mast og utstyrshytte på Raknerud 

 

15/21 20/02504-4 
300/1 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Oppføring av 
mast og utstyrshytte på Hennung 

 

16/21 20/01880-19 
159/5 - Klagesaksbehandling- Oppføring av telemast og utstyrshytte 
- Sølvsberget 

 

    

 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
Sakslista og innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 27.01.2021 ble enstemmig godkjent. 
 
 

Tema/orienteringer 

 Miljøgata Gran sentrum kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 

 Nye planprosesser v/fagansvarlig plan Sigrid Lerud 

 
 
Spørsmål 

 Pål Arne Sangnæs (GBL) stilte spørsmål om skilt på telthuset. Kommunalsjef Leif Arne 
Vesteraas besvarte spørsmålet. 
 

 Else Randi Kolby (Ap) stilte spørsmål om «Annas barneklær». Kommunalsjef Leif Arne 
Vesteraas besvarte spørsmålet 
 

 Dag Lindheim (Sp) stilte spørsmål om eiendom nord for Granavollen. Kommunalsjef Leif Arne 
Vesteraas besvarte spørsmålet. 
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6/21 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 21/00094 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 6/21 

Kommunestyret 23.03.2021 17/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
 

I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Gran kommunestyret 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Asmund Johnsrud (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (GBL)  
Nestleder Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
 

I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Gran kommunestyre 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

7/21 Kommunedelplan helse og omsorg – forslag til planprogram og oppstart 
av planprosess 
 
Arkivsak: 21/00587 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Kommunestyret 23.03.2021 18/21 

Formannskapet 11.03.2021 11/21 

Eldrerådet 08.03.2021 8/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Planutvalget 10.03.2021 7/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 
og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 

2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 
bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 

 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
1. Forslag til planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg legges ut til offentlig ettersyn, 

og sendes på høring slik det er skissert i saksframlegget. 
2. Det varsles samtidig oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og omsorg i henhold til 

bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 11-13. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

8/21 Kommunedelplan for kultur - til offentlig ettersyn og høring 
 
Arkivsak: 21/00220 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 8/21 

Eldrerådet 08.03.2021 6/21 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Kommunestyret 23.03.2021 20/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 
 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
Kommunestyret vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 11-14 å sende kommunedelplan for 
kultur på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021. 
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[Lagre]  
 
 
 
 

9/21 Helhetlig plan for Granavollen - orientering om status 
 
Arkivsak: 21/00391 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 9/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Orientering om status i arbeidet med helhetlig plan for Granavollen tas til orientering. 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Dag Lindheim (Sp) 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
Asmund Johnsrud (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp)  
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
Nestleder Gunn Elisabet Alm Thoresen (Ap)  
Øyvind Sørlie   
 
Det ble bedt om gruppemøte. 
 
Pål Arne Sangnæs (GBL) foreslo: 
Planutvalget har merket seg det enstemmige vedtaket på årsmøtet i Granavollen vel.  
Planutvalget ønsker derfor at rådmannen utreder plassering av toaletter i vestenden av kirkestallene, 
og raskest mulig fremmer ny sak for planutvalget. 
Utredningen må ta utgangspunkt i at stallplassene bevares, i tråd med uttalelsen fra 
kulturmyndighetene. 
Punkt 2 i vedtaket fra PU sak 55/20, oppheves herved. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen sammen med forslaget fra Pål Arne Sangnæs GBL enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
 

Orientering om status i arbeidet med helhetlig plan for Granavollen tas til orientering. 
 
Planutvalget har merket seg det enstemmige vedtaket på årsmøtet i Granavollen vel.  
Planutvalget ønsker derfor at rådmannen utreder plassering av toaletter i vestenden av kirkestallene, 
og raskest mulig fremmer ny sak for planutvalget. 
Utredningen må ta utgangspunkt i at stallplassene bevares, i tråd med uttalelsen fra 
kulturmyndighetene. 
Punkt 2 i vedtaket fra PU sak 55/20, oppheves herved. 
[Lagre]  
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10/21 Reguleringsplan for Lygna hytteområde felt C  utleggelse til offentlig 
ettersyn 
 
Arkivsak: 19/01187 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 10/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Lygna felt C, med 
plankart datert 15.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 15.02.2021 og planbeskrivelse datert 
12.02.2021, ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Nestleder Gunn Elisabeth Alm Thorsesen (Ap) 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
Leder Harald Westby (H)  
 
Pernille Alm (GBL) stilte spørsmål ved sin habilitet da hennes ektefelle er grunneier i området. 
Planutvalget vedtok enstemmig at representanten var inhabil, jf. fvl § 6, 1. ledd. Pernille Alm (GBL) 
fratrådte og Terje Aschim (GBL) trådte inn som vara. 
 
Nestleder Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) foreslo følgende på vegne av Ap: 
Alternativ forslag A Forslagsstiller bes omarbeide planforslaget på 
følgende punkt: maksimalt BYA = 200 m2 opprettholdes i henhold til områderegulering for hyttefelt 
Lygna sør punkt 5.1.9.  
  
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Arbeiderpartiet vedtatt med fem mot fire stemmer. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
Forslagsstiller bes omarbeide planforslaget på 
følgende punkt: maksimalt BYA = 200 m2 opprettholdes i henhold til områderegulering for hyttefelt 
Lygna sør punkt 5.1.9. 
 
[Lagre]  
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11/21 Reguleringsplan for Skogskolejordet - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 15/00698 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 11/21 

Kommunestyret 23.03.2021 15/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan for 
Skogskolejordet med plankart datert 08.12.2016, revidert 30.03.2020, reguleringsbestemmelser 
datert 22.05.2017, revidert 25.02.2021 og planbeskrivelse revidert 16.04.2020 
 
2. Det fastsettes følgende nye vegnavn innenfor planområdet: 

KV2 – Skogskolejordet 
KV6 – Groschvegen 
KV8 – (Arm av) Øverlia 
KV10 – Skogskolebakken 

 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Nestleder Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp)  
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
 
Nestleder Gunn Elisabeth Thoresen (Ap) fremmet alternativ forslag A. 
 
Pål Arne Sangnæs (GBL) fremmet følgende forslag: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for utredning av alternativ atkomst via atkomst til Godshuset. 
Rådmann bes om å fremme sak om finansiering av utredningsarbeidet. 
 
Nestleder Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Pål Arne Sangnæs (GBL) enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
Saken sendes tilbake til rådmannen for utredning av alternativ atkomst via atkomst til Godshuset. 
Rådmann bes om å fremme sak om finansiering av utredningsarbeidet. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

12/21 Reguleringsplan for Bildenmoen - Behandling før offentlig ettersyn 
 
Arkivsak: 19/01518 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 12/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
I tråd med plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for 
Bildenmoen, med plankart datert 23.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 24.02.2021 og 
planbeskrivelse datert 23.02.2021 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
Leder Harald Westby (H) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
I tråd med plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for 
Bildenmoen, med plankart datert 23.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 24.02.2021 og 
planbeskrivelse datert 23.02.2021 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

13/21 55/28 - Søknad om dispensasjon til å rive båthus og bygge anneks på 
fritidseiendom 
 
Arkivsak: 17/00088 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 13/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Det gis dispensasjon fra LNF-formålet med tilhørende hensynssone og byggeforbudssonen mot 
vassdrag til riving av båthus og oppføring av anneks på Fjorda på eiendommen 55/28, 3522 Bjoneroa. 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. §§1-8 og 11-6.  
 
Kommunen anser ikke at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt 
ved at det gis dispensasjon, og det foreligger etter kommunens skjønn flere fordeler enn ulemper 
ved å gi tillatelse til tiltaket.  
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Vilkår for tillatelse er som følger:  

- kommuneplanens § 5.2 (forbudt med byggetiltak på eksisterende fritidseiendom når 
bebygget areal overstiger 80m²) må følges. 

- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette.  

 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
Det gis dispensasjon fra LNF-formålet med tilhørende hensynssone og byggeforbudssonen mot 
vassdrag til riving av båthus og oppføring av anneks på Fjorda på eiendommen 55/28, 3522 Bjoneroa. 
Tillatelsen er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 jf. §§1-8 og 11-6.  
 
Kommunen anser ikke at hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt 
ved at det gis dispensasjon, og det foreligger etter kommunens skjønn flere fordeler enn ulemper 
ved å gi tillatelse til tiltaket.  
 
Vilkår for tillatelse er som følger:  

- kommuneplanens § 5.2 (forbudt med byggetiltak på eksisterende fritidseiendom når 
bebygget areal overstiger 80m²) må følges. 

- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette.  

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

14/21 227/1 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Oppføring av mast 
og utstyrshytte på Raknerud 
 
Arkivsak: 20/02325 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 14/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
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Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 24 meter høy mast med tilhørende utstyrshytte på gbnr. 
227/1, Raknerud - Gran. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

 Mast, sendere og eventuelt annet utstyr skal ha jordfarge som glir inn i landskapet 

 Andre teleaktører får ved behov benytte tiltakshavers mast 

 Mast og utstyrshytte må plasseres minst fem meter fra naturtypen kalkgranskog. 

 Transport av utstyr må fraktes på en måte som ikke skader naturmangfoldet på stedet.  

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet prioritert art dragehode skal 
arbeidene umiddelbart stanses i den grad de berører forekomsten, jf. forskrift om 
dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art. Statsforvalteren i Innlandet skal 
kontaktes snarest.  

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 

 
 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Maren Raknerud (Sp) stilte spørsmål ved sin habilitet.  
Maren Raknerud (Sp) ble enstemmig kjent habil. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leder Harald Westby (H) 
Asmund Johnsrud (Sp) 
Jul Tore Kittelsrud (GBL)  
Dag Lindheim (Sp)  
Nestleder Gunn Elisabet Alm Thoresen (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 

 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 24 meter høy mast med tilhørende utstyrshytte på gbnr. 
227/1, Raknerud - Gran. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

 Mast, sendere og eventuelt annet utstyr skal ha jordfarge som glir inn i landskapet 

 Andre teleaktører får ved behov benytte tiltakshavers mast 

 Mast og utstyrshytte må plasseres minst fem meter fra naturtypen kalkgranskog. 

 Transport av utstyr må fraktes på en måte som ikke skader naturmangfoldet på stedet.  

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet prioritert art dragehode skal 
arbeidene umiddelbart stanses i den grad de berører forekomsten, jf. forskrift om 
dragehode (Dracocephalum ruyschiana) som prioritert art. Statsforvalteren i Innlandet skal 
kontaktes snarest.  
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 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

15/21 300/1 - Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Oppføring av mast 
og utstyrshytte på Hennung 
 
Arkivsak: 20/02504 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 15/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 24 meter høy mast med tilhørende utstyrshytte på gbnr. 
300/1, Hennung, 2760 Brandbu. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

 Mast, sendere og eventuelt annet utstyr skal ha jordfarge som glir inn i landskapet 

 Andre teleaktører får ved behov benytte tiltakshavers mast 

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 

 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens 
arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 24 meter høy mast med tilhørende utstyrshytte på gbnr. 
300/1, Hennung, 2760 Brandbu. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 
 

 Mast, sendere og eventuelt annet utstyr skal ha jordfarge som glir inn i landskapet 

 Andre teleaktører får ved behov benytte tiltakshavers mast 
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 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

16/21 159/5 - Klagesaksbehandling- Oppføring av telemast og utstyrshytte - 
Sølvsberget 
 
Arkivsak: 20/01880 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 10.03.2021 16/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Vedtak av 2.12.2020 opprettholdes.  
2. Klagen oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig behandling.  

 
Planutvalgets behandling 10.03.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (Frp)  
Pål Arne Sangnæs (GBL) 
Nestleder Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap)  
Leder Harald Westby (H)  
Else Randi Kolby (Ap) 
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) fremmet følgende forslag:  
Klagen tas til følge. 
 
Med hjemmel i pbl § 19-2 jf § 11-6 innvilges søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i 
kommuneplanens arealdel, jf. pbl § 11-6, for oppføring av en 31 meter høy mast med tilhørende 
utstyrshytte på gbnr. 159/5, Fortenvegen 44, 2750 Gran. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 

 Mast, sendere og eventuelt annet utstyr skal ha farge som glir inn i kulturlandskapet  

 Andre teleaktører får ved behov benytte tiltakshavers mast 

 Forslag til framføring av strøm (enten kabel eller luftspenn) og eventuelt andre 
nødvendige inngrep som ikke framgår av søknaden, skal oversendes kulturarv i 
fylkeskommunen til uttalelse, jf. lov om kulturminner § 9. 

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes 
til kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
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gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene 
for dette. 

Vedtaket begrunnes med: 
Fordelene anses å være betraktelig større enn ulempene. 
I Gran kommune er det til dels veldig dårlig dekning av mobil og internett tjenester. 
Det arbeides nå med utbygging av fiberbredbånd og 4G,5G trådløst. 
Pga. spredt bosetting er trådløs kommunikasjon nødvendig, derav behovet for master. 
Sett i lys av at Telenor nå faser ut sitt kobbernett er god dekning av mobiltelefon viktig med hensyn til 
alt fra helse til sikkerhet 
Hensynet til LNF må her vike, da riktig geografisk plassering er nødvendig for et godt 
dekningsområde. 
Dette er dokumentert av utbygger på oppfordring fra kommunen. 
 
Det vil bli krevende å plassere en mast utenfor LNF område og samtidig ta hensyn til bebyggelse. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med seks mot tre stemmer. 
 
Planutvalgets vedtak 10.03.2021: 

1. Vedtak av 2.12.2020 opprettholdes.  
2. Klagen oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig behandling.  

 
[Lagre]  
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