
 

 
 
 
Arkivsak-dok. 21/00475 
Arkivkode  
Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 07.04.2021 19/21 

Kommunestyret 22.04.2021 41/21 

 
 

SAKSPROTOKOLL 

 
Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling 
 

 
Planutvalget har behandlet saken i møte 07.04.2021 sak 19/21 
 
Planutvalgets behandling 07.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Leder Harald Westby (H) 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) 
Øyvind Sørlie 
Nestleder Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
Else Randi Kolby (Ap) 
 
 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) la frem følgende tilleggsforslag:  
3. Arbeid med ny arealplan settes i gang umiddelbart. Planutvalget ber om at det settes opp ett 
arbeidsmøte med rådmannen/saksbehandler, samt en påfølgende to-trinns behandling før planen 
sendes på 1.gangs høring, slik at planen sikres politisk forankring. 
4. Arbeidet med ny arealplan må ta utgangspunkt i KST vedtak den 23/03-21 i sak 28/21, punkt 2 – 
kulepunkt 7, angående spredt bosetning. 
 
Pål-Arne Sangnæs (GBL) ba om punktvis votering over tilleggsforslaget. 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Pål Arne Sangnæs (GBL) forslag til tilleggspunkt 3, ble enstemmig vedtatt. 
 
Pål Arne Sangnæs (GBL) forslag til tilleggspunkt 4, ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 
 
 
Planutvalgets vedtak 07.04.2021: 
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1. I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Gran kommunestyre 
kommuneplanens arealdel, med de endringene som framgår av saksframlegget og med vedlagte 
plandokumenter, datert 22. mars 2021. 

2. Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom 
elektroniske medier. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningslovens § 11-
15. 

3. Arbeid med ny arealplan settes i gang umiddelbart. Planutvalget ber om at det settes opp ett 
arbeidsmøte med rådmannen/saksbehandler, samt en påfølgende to-trinns behandling før planen 
sendes på 1. gangs høring, slik at planen sikres politisk forankring. 

4. Arbeidet med ny arealplan må ta utgangspunkt i KST vedtak den 23/03-21 i sak 28/21, punkt 2 – 
kulepunkt 7, angående spredt bosetning. 

 
 
 


