
PROTOKOLL FRA MEKLINGSMØTE DEN 10.09.2019 
 

TEMA:  Innsigelser til kommuneplanens arealdel for Gran kommune 
 
For Gran kommune møtte ordfører Willy Westhagen, planutvalgsleder Roger Nyhus, kommunestyre-
medlem Morten Hagen, kommunalsjef Leif Arne Vesteraas og spesialrådgiver Øyvind Sørlie.  
Fra Fylkesmannens fagavdeling (FMIN) møtte direktør Anne Kathrine Fossum, avdelingsdirektør 
Øyvind Gotehus, fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund, plankoordinator Runa Bø og saksbehandlerne 
Sissel Tørud, Phillip Mellison og Simen Dølgaard.  
Fra Fylkesmannen deltok ass. fylkesmann Sigurd Tremoen og fagdirektør Magne Djup (referent).  
 
Meklingen ble ledet av ass. fylkesmann som innledningsvis orienterte om meklingsinstituttet. Lokale 
løsninger er å foretrekke da partene har størst eierskap og best vet hvilke løsninger som er samfunns-
messig tjenlig. Man kan være tjent med å gå skrittvis frem og ikke avsette mer areal enn nødvendig.  
 
Denne saken er spesiell fordi det er noen forhold som ikke er avklart før meklingen. Innsigelse fra 
NVE er eksempelvis ikke løst og de hadde heller ikke anledning til å delta ved meklingen. Det må 
derfor tas forbehold uavhengig av resultat av denne meklingen. Han foreslo at meklingsmøtet ble delt 
i to bolker; En bolk om de formelle forhold ved planarbeid og planvedtak, herunder ROS, samfunns-
sikkerhet og beredskap. Deretter en bolk om arealinnsigelsene, herunder nye boligområder på 
Gullerudvika og Lauvlia øst.       
 
Kommunen fikk ordet og ordfører fremhevet at det er forskjeller på bygd og by. Gran har nå en 
stillstand i tilflytting og må ha noe mer å tilby enn tettstedene. Tilflyttere ønsker rom rundt seg og det 
er nå en tverrpolitisk enighet om å utvikle hele kommunen. 
 
Fylkesberedskapssjefen fikk deretter ordet. FMINs innsigelser til ROS, kart og bestemmelser er 
fremmet for kommunens eget beste. Plangrunnlaget fremstår tilfredsstillende, men ROS-analysen må 
implementeres i kommuneplanen. Beredskap påpekte at ROS-analysen skal ligge til grunn for 
planarbeidet og FMINs innsigelse ved 3. gangs høring ble gjennomgått. DSB har utgitt ny veileder i 
2017 og denne beskriver bl.a. metodikk. Essensen er at man må analysere relevante risikoer, begrunne 
hvorfor de ikke er aktuelle og videreføre avdekkede risikoer i kart og bestemmelser. Dette gjelder f. 
eks. mht flom og skred. Det er feil å henvise til TEK10 og det er forskjell på aktsomhetskart og 
fareområder. Delvis sammenfallende innsigelse fra NVE er ikke kvittert ut på riktig måte, jf. at NVE 
bare var kopimottaker av kommunens brev.  
 
Kommunen bemerket at dette hadde vært en lang prosess med endringer og nye krav underveis. Man 
mente kunnskapsgrunnlaget var tilstrekkelig, men så poengene. Kommunen anså det mulig å få 
påpekte mangler på plass innen noen uker, men vil likevel trenge noe dialog om detaljer. (FMIN, 
NVE og kommunen har avtalt et felles møte den 16. oktober). 
 
Ass. fylkesmann konstaterte etter dette at de formelle mangler vill bli fulgt opp i etterkant av 
meklingen. Dersom dette arbeidet får konsekvenser for kart og bestemmelser vil det kunne gi grunnlag 
for ny innsigelse og evt. mekling. 
 
Man gikk deretter over til innsigelser fremmet til arealformål. FMIN ba om en kort pause for å få 
avklart om innsigelsen til LNF-spredt var tilfredsstillende imøtekommet av kommunen. Man 
konstaterte at kommunen hadde imøtekommet innsigelse fra FMIN ved at de tidligere avsatte LNF-
spredt områder ned mot vassdrag var tatt ut, men anså nå bestemmelse pkt. 5.2 som noe uklar.  

     
 

 

 
 
 
 



Det ble vist til at bestemmelsen inneholdt kulepunkter som fremsto unødvendige eller feilplasserte. 
Kulepunkt 2 hører hjemme i pkt. 4.6, jf. kulepunkt 3 i denne (forutsatt en tilføyelse om at påbygging 
ikke skjer mot vassdrag), mens øvrige punkter måtte betraktes som en informasjon til innbyggerne om 
hva byggeforbudet i pkt. 5.1 innebar. Disse punktene bør evt. plasseres som en retningslinje til pkt. 
5.1. (I kulepunkt 3 bør medtas «tidligere fradelt»). Kommunen sa seg enig i dette og ville rette opp. 
 
Kommunen fikk ordet for å begrunne de to avsatte boligområdene på Gullerudvika og Lauvlia. 
Ordfører ga uttrykk for at det var viktig for kommunen å tiltrekke seg småbarnsfamilier. Eneboliger i 
utkant er etterspurt av de som vil flytte tilbake til Hadeland. Man viste til at Gullerudvika lå langs 
bussrute og ferdig infrastruktur. Lauvlia øst lå like ved barneskole. Kommunen minnet også om at den 
hadde tatt ut to andre byggeområder etter innsigelse fra FMIN.  
 
FMIN fikk ordet og gjennomgikk kommunens planbehandling. Ved 1. gangs høring hadde kommunen 
et riktig fokus basert på samfunnsdelen om å ville styrke sentrumsområdene. Ved 2. gangs høring var 
fokus endret til også å ville satse på spredt bebyggelse. Boligbehovet er inndekket i planperioden og 
det er rom for fortetting. Ikke alle ønsker eneboliger. Formålet med de rikspolitiske retningslinjer om 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble omtalt. De to områdene vil i stor grad bli 
bilbasert. For Gullerudvika ble også vist til det skjerpede jordvernet og at en utbygging her ville 
beslaglegge 6 daa fylldyrka jord. Restareal ville bli lite drivverdig og det ville derfor totalt medgå 10 
daa. Det finnes dessuten områder i nærheten som bør utnyttes først.  
 
Det ble deretter en diskusjon om alternative områder, realiserbarhet og boligønsker. Kommunen viste 
til nylig brev fra statsråden og reise spørsmål om betydningen av dette, samt hvilke alternative 
områder i Gullerudvika FMIN mente var aktuelle.  
 
Ass. fylkesmann oppfordret deretter partene til å tenke på mulige løsninger. Partene fortsatt 
diskusjonen knyttet til boligreserve og jordkvalitet. Kommunen pekte på at det er høye utviklings-
kostnader til allerede avsatte områder, samt at infrastruktur var på plass ved de to aktuelle områdene.    
 
Ass. fylkesmannen konstaterte at partene hadde presentert sine synspunkter og reiste spørsmål om evt. 
forslag til løsningspunkter. Er det aktuelt å ta ut, redusere eller bytte områder? 
 
Partene gjenopptok meklingen etter lunsj. Kommunen minnet om at den alt har imøtekommet 
innsigelsen for to boligområder men sa seg villig til å veksle inn tilsvarende areal uten at man i møtet 
kunne ta konkret stilling til hvilke. FMIN forutsatte at evt. innvekslingsarealer var av tilsvarende 
størrelse og kvalitet. FMIN mente det her var mulig å finne alternative areal på skogsmark og at 
kostnader ved opparbeidelse av infrastruktur ikke kunne være avgjørende. De fleste boliger som 
bygges i dag krever sprenging/terrengbearbeiding. Man minnet videre om at det ville bli stilt krav om 
høy arealutnyttelse, særlig for dyrka mark. For Lauvlia ville det være relevant å kreve to boenheter pr. 
daa. Kommunen mente dette ikke var realiserbart.  
 
Ass. fylkesmann reiste spørsmål om det var aktuelt å ta ut det ene området og beholde det andre? 
  
Etter nye særmøter ga kommunen uttrykk for at det var krevende å få til en innveksling. Man 
aksepterte jordvernhensynet og sa seg derfor villig til å ta ut Gullerudvika og beholde Lauvlia øst. 
FMIN minnet om at også de hadde trukket sin innsigelse til to områder gjennom planprosessen. Man 
kunne akseptere kommunens forslag, men mente det for Lauvlia øst måtte stilles krav om høy areal-
utnyttelse, i gjennomsnitt 2 boenheter pr. daa. Kommunen mente en så høy utnyttelse ikke ga salgbare 
tomter. U-grad burde avklares i reguleringsplan og utbygger vil normalt bygge så mye som mulig.  
 
Det ble deretter en diskusjon om formulering av krav til minimum utnyttingsgrad og om det burde 
settes et tak på størrelsen av eneboligtomter. Det ble reist spørsmål om det var relevant å sammenligne 
med allerede utbygd område på Lauvlia? FMIN mente at arealutnyttelsen her var i nedre sjikt for hva 
man kunne akseptere, mens kommunen foreslo at man la den samme normen til grunn for Lauvlia øst. 



Kommunen foreslo: God arealutnyttelse med ulike boligtyper (eneboliger, tomannsboliger og 
flermannsboliger) på samme måte som i eksisterende Lauvlia. FMIN foreslo: Det forutsettes en 
effektiv arealutnyttelse med kombinasjon av eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse og med 
minimum samme antall boenheter pr. daa som i utbygd område i Lauvlia. 
 
Det ble ikke oppnådd enighet om en konkret formulering, men partene var enige om at FMIN ville 
kunne fremme ny innsigelse på reguleringsplannivå dersom samlet u-grad ikke ble ansett 
tilfredsstillende.   
 
Ass. fylkesmannen oppsummerte meklingen og konstaterte at meklingen hadde ført frem.  
Møtet ble hevet. 

 
 

Hamar, den 13. september 2019 
 
 

Sigurd Tremoen


