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Reguleringsplan for Sagatangen – sluttbehandling  

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre reguleringsplan for 
Sagatangen, med følgende endringer: 
 Byggegrensen langs fylkesveg 36 (Jarenstranda) fastsettes til 12,5 meter, slik Statens 

Vegvesen krever i sin høringsuttalelse 
 Fortauet langs østsiden av fylkesveg 36 fjernes på plankartet, og erstattes av «Annet vegareal 

– grøntareal». 
 Reguleringsbestemmelsenes § 6.2 endres slik NVE har stilt krav om i sin høringsuttalelse, for 

å dokumentere tilfredsstillende sikkerhet mot flom, sikre kjellere mot skader og sikre at 
vassdragskryssinger gjennomføres på en vassdragsteknisk tilfredsstillende måte.  

 Konklusjonene i støyutredningen, datert 6. mars 2018, tas inn i reguleringsbestemmelsenes  
§ 4.7 og i planbeskrivelsens pkt. 4.15. 

 Det tas inn tillegg i reguleringsbestemmelsene som sikrer rekkefølgekrav vedr. 
bussholdeplass, etablering av turvei langs adkomstvegen, at de gamle bygningene ute på 
tangen brukes til allmennyttige  aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen og at endringer og 
skjøtsel av kantvegetasjon må gjøres i dialog med fylkesmannen. 

 

2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksframlegg og vedtak – planutvalgets sak 40/17, møte 14. desember 2017 Nei 
Planbeskrivelse, oppdatert 27. april 2018                                                                                   Ja 
Reguleringsplankart, oppdatert 27. april 2018                                                                           Ja 
Reguleringsbestemmelser, oppdatert 27. april 2018                                                                Ja 
Høringsuttalelser: 

- Fylkesmannen i Oppland – sammendrag statlige innsigelser, 31. januar 2018     Ja 
- Fylkesmannen i Oppland, datert 30. januar 2018                                                       Ja 
- NVE, datert 25. januar 2018                                                                                            Ja 
- Statens Vegvesen, datert 30. januar 2018                                                                    Ja 
- Bane Nor, datert 18. januar 2018                                                                                   Ja 
- Oppland fylkeskommune, datert 1. februar 2018                                                       Ja 
- Gran Handel og Håndverk, datert 30. januar 2018                                                     Ja 
- Norsk Ornitoligisk Forening, datert 27. januar 2018                                                  Ja 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
Kommunestyret            
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- Boligsameiet Granumsvegen 8-10, datert 1. februar 2018                                       Ja 
- Hofsbro 2 Eierseksjonssameie, datert 30. januar 2018                                             Ja 
- Sandødegården Sameie, datert 15. januar 2018                                                        Ja 
- Opsahl Begravelsesbyrå, datert 31. januar 2018                                                        Ja 
- Anders Morstad, datert 31. januar 2018                                                                     Ja 

 
 

Oppsummering 
 

Etter kommunestyrets vedtak i sak 42/17, der Sagatangen ble valgt som lokalisering for nytt 
sykehjem og omsorgsboliger, ble det startet opp arbeid med reguleringsplan for Sagatangen. 
Forslaget til reguleringsplan viser en planlagt utbygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger, samt 
parkering vest for Vigga og grøntstruktur ned mot Jarenvatnet og langs Vigga. 
  

Reguleringsplanen omfatter et område på totalt 61,6 dekar, hvorav ca. 16 dekar foreslås regulert 
til sykehjem, omsorgsboliger m.m. og ca. 22 dekar til grøntstruktur/LNF-område. 
Arealdisponeringen er i hovedsak i tråd med gjeldende kommunedelplan for Gran sentrum (2013), 
men reguleringsformålet for selve Sagatangen foreslås endret fra kombinert byggeområde 
(bolig/næring) til kombinert byggeområde bolig/tjenesteyting. Området vest for Vigga foreslås 
endret fra kombinert byggeområde (bolig/næring) til parkering. 
 

Reguleringsplanen har vært på høring og offentlig ettersyn, og i denne saken behandles 
høringsuttalelser og innsigelser. Rådmannen foreslår noen endringer i planen og bestemmelsene 
for å imøtekomme innsigelsene og fremmer saken for sluttbehandling i kommunestyret. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

Bakgrunnen for saken framgår av planutvalgets sak 40/17 (møte 14.12.2017), der det ble vedtatt å 
sende reguleringsplanforslaget på høring og legger det ut til offentlig ettersyn. 
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden fra 20. desember 2017 til 1. februar 2018, og det 
kom inn i alt 12 høringsuttalelser, 5 fra offentlige myndigheter og 7 fra andre: 
 

 

Hørings-

instans 
 

 

De viktigste punktene i høringsuttalelsen 
 

Kommentar 

 

Offentlige høringsinstanser: 
 

Fylkes-
mannen i 
Oppland 
 
 
 

Fylkesmannen påpeker at det ikke er gjort ny støyfaglig utredning i 
forbindelse med reguleringsplanen, men at det henvises til 
støyvurderingene i kommunedelplan for Gran sentrum og 
støyvurderinger for ny trase for Rv. 4. Fylkesmannen krever at det 
gjennomføres en oppdatert støyfaglig utredning i henhold til 
støyretningslinjene i T-1442/2016. I og med at planen legger til 
rette for bygging av sykehjem og omsorgsboliger innenfor gul 
støysone, kreves det ny utredning samtidig med forslag til 
reguleringsplan. Fylkesmannen har derfor innsigelse, men 
innsigelsen kan imøtekommes ved å gjennomføre støyutredning og 
innarbeide evt. avbøtende tiltak i reguleringsbestemmelsene.  
 

 
 
Det er gjennomført  
ny støyutredning, og 
resultatet av denne 
foreslås innarbeidet i 
planbeskrivelsen og i 
regulerings-
bestemmelsene. 
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I reguleringsplanforslaget er avgrensingen av byggeområdene 
justert, med en utvidelse på 8 meter mot øst. Dette medfører at 
det kan bygges 4 meter utover begrensningen i kommunedel-
planen. Det er ikke stor avstand til Jarenvatnet i denne delen av 
planområdet, derfor forventer fylkesmannen at bestemmelsene 
sikrer etablering av turvei innenfor byggeområdet B/T-1.  
 

For de delene av grønnstrukturen som ligger innenfor 
naturreservatet må det presiseres at verneforskriften gjelder. 
Fylkesmannen ønsker at det i bestemmelsene tas inn et punkt om 
at eventuelle endringer og skjøtsel av kantvegetasjon gjøres i 
dialog med Fylkesmannen som er vernemyndighet for 
naturreservatet.  
 

Fylkesmannen påpeker at det i hovedsak legges opp til parkering 
på bakkeplan, og ber om at det vurderes om det er mulig å bygge 
parkering i kjeller. Fylkesmannen anbefaler at kommunen legger 
opp til en restriktiv parkeringsnorm og at det sikres at antall 
parkeringsplasser ikke overstiger normen i forslag til ny 
kommuneplan. Det bør også tas inn minimumskrav til 
sykkelparkering. 
 

Område KBA/OPT er bebyggelse med kulturminneverdi, og pga. 
nærheten til naturreservatet ønsker ikke fylkesmannen «tung» 
utnyttelse av dette området. Fylkesmannen ber om at det i 
bestemmelsene i større grad sikres at denne bebyggelsen skal 
brukes til allmennyttige aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen 
på Sagatangen. Området bør ikke forbeholdes offentlig og privat 
tjenesteyting som planforslaget nå åpner opp for.  
 

Det blir foreslått et 
tillegg i regulerings-
bestemmelsenes      
§ 5.2 som ivaretar 
disse hensynene. 

 
Det blir foreslått et 
tillegg i regulerings-
bestemmelsenes  
§ 4.11 og § 5.8 som 
ivaretar dette. 

 
Administrasjonen 
mener at det er 
problematisk å vedta 
en mer restriktiv 
parkeringsnorm for 
dette prosjektet. 

 
Det blir foreslått et 
tillegg i regulerings-
bestemmelsenes       
§ 5.3 som ivaretar 
disse hensynene. 
 

NVE 
 
 

NVE påpeker at det i reguleringsplanarbeidet ikke er gjennomført 
grunnundersøkelser. I planområdet har det tidligere vært sagbruk, 
det ligger ved et vann/ vassdrag og det er trolig mye humus og 
rester fra skogvirke i grunnen. Dette er ikke god byggegrunn, og 
det kan gi utfordringer med vanninntrenging og stabilitet. NVE 
mener at det er viktig å gjennomføre grunnundersøkelser, og at 
det beste er å unngå bygg med kjeller i slike områder. Dersom 
dette ikke er mulig, må planbestemmelsene være tydelige på at 
kjeller må tåle belastningen fra vanntrykk i grunnen, kjellere i 
flomsonene kan bare benyttes til parkeringskjeller og all 
elektrisk/teknisk installasjoner må plasseres i flomsikker høyde.  
 

NVE forutsetter at eksisterende vassdragskryssinger er lagt inn i 

beregningene av flomhøyder. Dersom det er behov for tiltak på 

eksisterende kryssinger eller skal etableres nye kryssinger, må 

disse utformes vassdragsteknisk tilfredsstillende, en må unngå 

gravearbeider og pilarer i vassdraget, og de må dimensjoneres til å 

kunne ta unna for en 1000-års flom. 

NVE stiller krav om at det må foretas følgende endringer i 
reguleringsbestemmelsene for å ivareta nasjonale og regionalt 
viktige interesser knytta til sikkerhet mot flom. Dersom kommunen 
ikke gjør dette, vil NVE ha innsigelse mot reguleringsplanen: 
 

 
Rapport med 
grunnundersøkelser 
er gjennomført 
(januar 2018). Behov 
for tiltak (peling 
m.m.) er innarbeidet 
i prosjektet 
 
 
 
 

Det blir foreslått et 
tillegg i regulerings-
bestemmelsene som 
ivaretar disse 
hensynene, se 
omtale nedenfor. 
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1. Planbestemmelse § 6.2 er ikke god nok og må omformuleres og 
strammes opp: 

a. Alle tiltak innenfor faresone flom må dokumentere tilfredsstillende 
sikkerhet mot flom i tråd med sikkerhets-krav gitt i byggteknisk 
forskrift før bygging kan starte. For helsehus/sykehjem gjelder F3, for 

kjeda/sammensatte omsorgsboliger med mer enn 10 boenheter 
gjelder sikkerhetskrav F3, for frittstående omsorgsboliger med færre 
enn 10 boenheter gjelder F2 og for uteoppholdsareal og parkering 
oppe på bakken gjelder F1. 

b. Der det etableres kjeller innenfor flomsona, ved lavpunkt og der det 
er fare for vanninntrenging i grunnen må kjelleren tåle å bli satt 
under trykk fra vann og alle tekniske installasjoner og elektriske 

anlegg må plasseres i flomsikker høyde. Det er ikke tillatt å benytte 
kjellere til annet enn parkeringsareal innenfor faresone flom. 

2. Det må tas inn en bestemmelse som sikrer at nye vassdragskryssinger 
og endringer på eksisterende kryssinger skal gjennomføres på en 

vassdragsteknisk tilfredsstillende måte ved å: 
a. Dimensjoneres for å kunne ta unna for en 1000-års flom. 
b. Unngå pilarer i vassdragsstrengen. 
c. Unngå oppstuvende effekter. 

d. Unngå gravearbeider i elva i perioder da yngel og annet dyreliv i 
vassdraget kan ta skade. 

Administrasjonen 
foreslår at de 
punktene NVE stiller 
krav om tas inn i 
regulerings-
bestemmelsenes       
§ 6.2 

Statens 
Vegvesen 
(SVV) 
 
 

SVV har innsigelse mot forslaget om 10 m byggegrense, fordi dette 
ikke ivaretar eventuelle framtidige arealbehov for vegen. SVV 
forventer at rekkefølgebestemmelsen for bussholdeplassen 
knyttes til B/T-1 og ikke B/T-2. SVV varslet først innsigelse mot 
fortauløsningen langs fylkesvegens østside og utvidelsen av brua 
over Vigga, men kan akseptere at dette tas ut. Nødvendig sideareal 
langs fylkesvegen må reguleres til «annen veggrunn – grøntareal» 
Forutsetningen er at det settes rekkefølgekrav om universelt 
utformet gangadkomst fra bussholdeplassen til omsorgssenteret. 
Frisiktsonene må målsettes på plankartet. 
For tiltak som direkte berører fylkesvegen må det inngås 
gjennomføringsavtale med vegvesenet. 
Det er viktig å gjennomføre støyutredning, jfr. støyretningslinjene 
T-1442. 

Administrasjonen 
foreslår at 
vegvesenets krav om 
12,5 byggegrense 
imøtekommes, og at 
fortauet tas ut og 
erstattes av formålet 
«annen veggrunn – 
grøntareal». 
Dette er gjort. 
Dette vil bli gjort der 
det er aktuelt. 
Se omtale av støy-
utredning ovenfor. 

Bane Nor  
 
 

Bane Nor har innsigelse, der de krever at det inntegnes en 
byggegrense 20 meter mot jernbanen. 
De ber også om at det foretas oppmålingsforretning for 
eiendommene langs jernbanen. 

Dette er endret på 
plankartet. 
Det er ikke aktuelt å 
gjøre dette nå. 

Oppland 
fylkes-
kommune 
(OFK) 
 
 
 

OFK uttaler at plasseringen av en så stor arbeidsplass 
sentrumsnært vil bidra positivt til tettstedsutviklingen, og 
planforslaget legges også til rette for at allmenheten får tilgang til 
friluftsområder langs Jarenvatnet. OFK minner om at bruer og 
andre tiltak som berører vassdrag må avklares etter relevant 
lovverk. Det anbefales rekkefølgekrav om ferdigstilling av 
bussholdeplassen til utbygging innenfor B/T-1, og at 
bussholdeplassen og gangatkomst må få universell utforming. 
OFK stiller spørsmål vedr. adkomst til B/T-2. 

 
 
 
Se omtale av NVEs 
merknad om dette. 
 
Endret i best. § 4.1 k) 
 
Se best. § 4.1 l) 

 

Organisasjoner, naboer og andre: 
 

Gran 
Handel 

GHH uttaler at planen er positiv for Gran sentrum og at dette 
prosjektet vil bygge opp under GHH sitt mål om å utvikle Gran 

Administrasjonen er 
enig i at prosjektet 
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og 
Håndverk 
(GHH) 

sentrum som et attraktivt regionsenter for Hadeland.  
GHH mener det er positivt at det legges inn mye areal til 
grøntområder og at allmennhetens tilgjengelighet til Vigga og 
Jarenvannet sikres.  
Det er viktig at krysset Jarenstranda/Granumsvegen blir et 
oversiktlig kryss. De bør tilrettelegges for adkomst til det planlagte 
parkeringsarealet vest for Gran stasjon. For regionsenteret er det 
viktig at det avsettes nok areal til parkering, og for den visuelle 
profilen i sentrum bør planen om bruk av nordisk trevirke følges 
opp. 

vil ha stor betydning 
for regionsenteret og 
vil sikre at allmen-
hetens interesser 
ivaretas ved 
opparbeidelse av 
grøntområdene.  
Trafikksikkerheten 
ved innkjøringen må 
avklares med 
vegvesenet. 

Norsk 
Ornitolog
isk 
Forening, 
Hadeland 
lokallag  

Norsk Ornitologisk Forening uttaler at de ikke vil uttale seg om 
bygningene som planlegges, men om bevaring av naturen rundt. 
Slik reguleringsplanen er vist mener de at hensynet til reservatet er 
ivaretatt. Men de reagerer på en illustrasjon som er vist i avisen, 
med en badestrand som er vist i avisen. Dette er uakseptabelt i et 
reservat. Foreningen ønsker at hensynet til naturreservatet skal 
gjennomsyre detaljplanleggingen, og foreslår at det planlegges et 
fugletårn i nærheten av Viggas utløp. De vil gjerne bidra i et slikt 
prosjekt. 

Illustrasjonen med 
badestrand er et 
arkitektinnspill i 
konkurransefasen, 
og ikke en del av 
kommunens planer. 
Ideen med fugletårn 
er interessant, og 
bør følges opp ved 
planlegging og 
opparbeiding av 
grøntområdene. 

Bolig-
sameiet 
Granums-
vegen   
8–10 

Sameiet mener det er behov for en mer trafikksikker løsning i 
krysset Granumsvegen/ Jarenstranda enn det som er vist, og at det 
bør innføres ordinær vikeplikt i krysset i tillegg til noen andre 
risikoreduserende tiltak. De har også synspunkter på ROS-
analysens punkt 46 om sabotasje/terrormål og punkt 52 om 
skolebarn 

Skilting, fartsgrenser 
m.m. vedtas ikke i 
reguleringsplanen. 
Men kommunen vil 
avklare disse 
forholdene med 
vegvesenet for å 
sikre trafikksikre 
løsninger i området. 

Hofsbro 2 
Eierseksjo
nssameie 

Sameiet har i sin høringsuttalelsen følgende ønsker pga. økende 
trafikk: Støyskjerming mot Fv. 36 og Skiakersgutua, fartsgrense 40 
km/t, fartsdumper og fotgjengerfelt ved innkjøring til ny parkering. 

Forslagene noteres 
og vurderes videre, 
men de fleste av 
dem bestemmes ikke 
i reguleringsplanen. 
Støyforhold omtales 
i eget punkt i saken. 

Sandøde-
gården 
Sameie 

Sameiet påpeker at det er viktig at planene for miljøgata blir 
realisert, for å løse trafikkutfordringene i området. Krysset 
Oslolinna/Jarenstranda har en utforming som skaper farlige 
trafikksituasjoner, særlig om vinteren. Sameiet ber om en 
rekkefølgebestemmelse som sikrer at de nødvendige endringene i 
vegsystemet blir gjennomført samtidig med utbygging av 
Sagatangen.   

Administrasjonen er 
enig i at tiltakene er 
viktige og vil fortsatt 
arbeide med å få 
avklart framdrift og 
prioritering av  
miljøgateprosjektet. 
Men et strengt 
rekkefølgekrav ville 
kunne bety 
utsettelse av bygge-  
prosjektet. 
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Opsahl 
Begravel- 
sesbyrå  

Opsahl Begravelsesbyrå tar i høringsuttalelsen opp en del spørsmål 
knyttet til kjøle- og stellerom for døde og utforming/organisering 
av dette i prosjektet. 

Innspillene over-
sendes prosjekt-
gruppa for vurdering 
i videre planlegging. 

Anders 
Morstad 

Anders Morstad tar i sin høringsuttalelse opp en del forhold 
knyttet til økonomien i prosjektet. Han reiser spørsmål ved om det 
er mulig å gjennomføre utbyggingsprosjektet innenfor den 
kostnadsrammen som er satt.  

Disse temaene er 
ikke relevante for 
behandlingen av 
reguleringsplanen, 
men blir behandlet 
av kommunestyret i 
andre saker. 

 

I løpet av og i etterkant av høringsperioden er det gjennomført både grunnundersøkelser og 

støyutredning: 

 Grunnundersøkelser (WSP Engineering, 9. januar 2018): Rapporten viser som ventet varierende 

grunnforhold, med mye torv og kalkmasser i nordre del. Det anbefales fundamentering direkte på 

fjell og på peler/pilarer, og det vil være behov for noe sprengning i søndre del av området. 

Prosjektgruppa/arkitektene bygger sin videre detaljplanlegging av prosjektet på denne rapporten.  

 Støyutredning (Erichsen Horgen, 6. mars 2018): Støyutredningen har analysert støy fra Rv. 4, 
Gjøvikbanen og Jarenstranda (vurdert både med fartsgrense 60 km/t og 40 km/t). Rapporten 
inneholder detaljerte beregninger i 3 alternativer (bl.a. med og uten støyskjerm langs Jaren-
stranda). En av konklusjonene er at uten støyskjerm vil uteoppholdsarealer mellom sykehjemmet 
og Jarenstranda ikke ha tilfredsstillende støynivå. Dette materialet er senere vurdert av 
kommunens prosjektgruppe og arkitektene, som har følgende vurdering/konklusjon:  

Påviste støyberegninger ved 40-60 km/t viser at de dedikerte uteoppholdsarealene som ligger 
langs nordvestre og vestre ligger innenfor akseptable verdier (grønn sone). Tilsvarende er 
arealene langsmed fasade sør, inkludert frokostterrassen i tilknytning til hovedinngang. Det er 
per i dag ikke tilrettelagt for uteopphold langs søndre fasade mot vest utenom frokostterrassen 
– med en bemerkning om at situasjonen kan endres ved et eventuelt senere byggetrinn. 
Utearealene langs fasade, i foreslåtte nisjer og atrier opprettholder med andre ord kravene til 
universell utforming hva angår støyforhold, tilkomst og opphold for beboere, ansatte og 
besøkende i tiltaket. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningslovens kap. 12. 
 
Eksisterende planer 
- Kommunedelplan for Gran sentrum (2013) 
- Gjeldende reguleringsplaner (se oversikt i planbeskrivelsens kap. 3.2)  
 
Gjeldende vedtak 
Se planvedtak ovenfor, samt kommunestyrets vedtak om lokalisering av sykehjem og omsorgsboliger 
i møte 22. juni 2017 /sak 42/17) 
+ Planutvalgets vedtak sak 40/17 i møte 14. desember 2017 
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Økonomi 
Det henvises til egne politiske saker om økonomien i prosjektet.  
 
Bemanning 
Reguleringsplansaken vil ikke ha noen direkte konsekvenser for kommunens bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Ja* 
Rådet for funksjonshemmede Ja* 
Andre råd eller utvalg 
  * sykehjemsaken har vært oppe i de to nevnte rådene ved flere anledninger 

Nei 
 

 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 

Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak om lokalisering av nytt sykehjem og omsorgsboliger på 
Sagatangen. Reguleringsplanen som nå fremmes til sluttbehandling er en naturlig oppfølging av dette 
vedtaket. Planforslaget legger til rette for gjennomføring av det prosjektet som er valgt og gir også 
rom for utvidelsesmuligheter. 
 

Som det ble redegjort for ved førstegangsbehandling av reguleringsplanen (planutvalgets sak 40/17), 
innebærer reguleringsplanforslaget en endring av byggeformålet på selve Sagatangen i forhold til 
kommunedelplanen for Gran sentrum (2013). Endringen fra bolig/næring til bolig/tjenesteyting 
innebærer at det legges opp til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og helsetjenester istedenfor 
private boliger. Dette vil etter rådmannens vurdering bety en bedre samfunnsmessig utnytting av 
dette verdifulle sentrumsnære arealet enn det var lagt opp til i kommunedelplanen. 
 

Ved høringsrunden kom det innsigelser fra fylkesmannen i Oppland, Statens vegvesen, NVE og Bane 
NOR, se oversikt ovenfor. Som det er redegjort for i omtalen av innsigelsene er det etter rådmanne ns 
vurdering mulig å løse disse. Rådmannen foreslår disse endringene i reguleringsplanen som følge av 
innsigelsene og høringsuttalelsene for øvrig: 
 

 Byggegrensen langs fylkesveg 36 (Jarenstranda) fastsettes til 12,5 meter, slik Statens 
Vegvesen krever i sin høringsuttalelse. Foreslått grense på 10 meter strykes fra plankartet. 

 Fortauet langs østsiden av fylkesveg 36 fjernes på plankartet, og erstattes av «Annet vegareal 
– grøntareal». I dette arealet tas inn et 2 meters belte til areal til fylling/skjæring m.m.  

 Reguleringsbestemmelsenes § 6.2 endres slik NVE har stil t krav om i sin høringsuttalelse: 
 for å dokumentere tilfredsstillende sikkerhet mot flom,  
 sikre kjellere mot skader og  
 sikre at vassdragskryssinger gjennomføres på en vassdragsteknisk tilfredsstillende måte.  

 Konklusjonene i støyutredningen, datert 6. mars 2018, tas inn i reguleringsbestemmelsenes  
§ 4.7 og omtales i planbeskrivelsens pkt. 4.15 (se for øvrig omtale ovenfor).  

 Det tas inn tillegg i reguleringsbestemmelsenes: 
 § 4.1 k): Rekkefølgekrav til bussholdeplass endres til å gjelde B/T-1. 
 5.2: som sikrer etablering av turvei langs adkomstvegen i østre kant av område  B/T-1  
 § 4.11 og § 5.8: som sikrer at endringer og skjøtsel av kantvegetasjon må gjøres i dialog 

med fylkesmannen. 
 § 5.3: som sikrer at de gamle bygningene ute på tangen skal brukes til allmennyttige 

aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen  
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Rådmannen har forståelse for at beboere i nordre del av Gran sentrum ønsker at Miljøgateprosjektet 
bør gjennomføres, slik at vegsystemet i denne delen av sentrum får en tilfredsstillende standard. 
Kommunens administrasjon arbeider aktivt for å få realisert dette vegprosjektet. De øvrige 
høringsuttalelsene berører til dels temaer som ikke er relevante i selve reguleringsplanen, men som 
vil bli vurdert i arbeidet med byggeprosjektet. 
 

Gjennom detaljprosjektering av byggeprosjektet i løpet av vinteren har det vært arbeidet med ulike 
alternativer, bl.a. på bakgrunn av drøftinger med Sykehus Innlandet. Dette arbeidet viser at det kan 
være hensiktsmessig å bygge deler av bygningsmassen høyere enn det som framgår av 
reguleringsbestemmelsenes pkt. § 5.2 g) og h). Pr. 27. april 2018 er det ikke tatt endelig stilling til 
dette spørsmålet, men dersom det blir aktuelt å bygge høyere enn reguleringsbestemmelsene gir 
rom for vil administrasjonen vurdere om en økt byggehøyde skal fremmes som forslag til endring av 
eller dispensasjon fra reguleringsplanen. 
 

Rådmannen vil på denne bakgrunn anbefale at reguleringsplanen for Sagatangen fremmes for 
sluttbehandling i kommunestyret. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
 

Det ble arrangert et åpent møte på Lidskjalv 23. januar 2018. Det er ikke lagt opp til ytterligere 
kommunikasjons- og informasjonstiltak knyttet til behandling av reguleringsplanen. Men det vil bli 
orientert løpende om byggeprosjektet i prosessen videre, både på kommunens hjemmeside og 
overfor lokalpressen. 
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 


