
Fra: Karoline Unnli 
Sendt: 9. mai 2017 07:52 
Til: 'Einar Ellefsrud' 
Emne: SV: 139/4, 5 og 6 - Referat fra forhåndskonferanse, 17.01.2017  
 
Hei 
Beklager sent svar.  
Vi kan sende saken på høring, men da med vilkår om at ny tegninger som viser en bygning innenfor 
maks.grensen må innsendes. Det blir dermed en forutsetning for hele dispensasjonssaken.  
 
Det er noen andre høringssaker i køen foran dere, men jeg skal gi beskjed når den er sendt fra oss. 
 
 
Med vennlig hilsen  

 
Karoline Unnli, saksbehandler byggesak 
 
Gran kommune 
Rådhusvegen 39, N-2770 JAREN 
Sentralbord:        +47 61338400 
postmottak@gran.kommune.no 
www.gran.kommune.no 
 
 

Fra: Einar Ellefsrud [mailto:einar.ellefsrud@gmail.com]  

Sendt: 26. april 2017 10:35 

Til: Karoline Unnli 
Emne: Re: 139/4, 5 og 6 - Referat fra forhåndskonferanse, 17.01.2017  

 
Hei! 
 
Viser til brev datert 31.03.17, din ref. 17/00095-5. 
 
Ettersom Sverre Hagen er langtidssykmeldt, lurer vi på om dere kan sende søknaden om 
dispensasjon til fylkeskommunen og fylkesmannen nå, ettersom det tar opptil 12 uker å behandle 
det.  Nye, korrigerte tegninger vil bli oversendt så snart han er friskmeldt.  
 
Når det gjelder oppbevaring av nødvendig utstyr, benytter vi bilhenger. Vi har 5 forskjellige 
skogsteiger og er avhengig av å frakte med oss redskapen.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Einar Ellefsrud 
 
 
Sendt fra min iPad 
 
Den 17. jan. 2017 kl. 14.14 skrev Karoline Unnli <Karoline.Unnli@gran.kommune.no>: 

139/4, 5 og 6 - Referat fra forhåndskonferanse 
Sted: Møterom teknisk (rådhuset) 
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Tilstede: Ellen Ellefsrud (tiltakshaver), Einar Ellefsrud (tiltakshaver), Sverre Hagen 
(ansvarlig søker) og Karoline Unnli (saksbehandler byggesak) 
  
Bakgrunn for forhåndskonferanse var planer om rehabilitering og tilbygg til 
eksisterende skogshusvær ved Langtjern. Tiltakshaver hadde på forhånd innsendt 
bilder av bygningen på stedet, samt en kartskisse som viser dagens situasjon. På 
eiendommen står det i dag to bygninger, en stall og et skogshusvær. 
  
Møte begynte med at tiltakshaverne orienterte om planene for bygningene. Siden 
standarden er fra 1950, da bygningene ble bygd, er det behov for oppgradering. 
Tiltakshaver ser for seg å enten bygge et tilbygg til eksisterende skogshusvær, vekk 
fra vannet, eller rive og gjenoppføre et nytt bygg på samme sted. Videre så de for seg 
å rive stallen (bygningen lengst mot sør). 
  
Saksbehandler informerte om byggeforbudssonen til Langtjern på 100 meter, jf. 
Kommuneplanens arealdel for Gran kommune. Dette innebærer at alle byggetiltak 
innenfor sonen må omsøkes med dispensasjon og sendes på høring før kommunen 
kan behandle byggesaken. Det ble også understreket viktigheten av at nytt tilbygg, 
eller evt. ny bygning, bygges vekk fra vannet og ikke nærmere enn eksisterende 
yttervegg mot øst. Det ble også vist til Kommuneplanens arealdel sine punkter ang. 
skogshusvær og at disse må ivaretas og dokumenteres ved søknad. Her blant annet 
maks. størrelsen på 50 m2 BRA inkl. uthus, bod etc. og maks. 3 bygninger på 
eiendommen. 
  
Spørsmål vedrørende VA-løsning må avklares med Teknisk drift.    
  
  
Med vennlig hilsen  
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Karoline Unnli, saksbehandler byggesak 
  
Gran kommune 
Rådhusvegen 39, N-2770 JAREN 
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