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Reguleringsplan for Sagatangen - sluttbehandling 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.06.2018 sak 49/18 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Rune Meier (H) 
Helge Haukeli (Ap) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Roger Nyhus (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Ordfører Willy Westhagen foreslo en pause i behandling av saken kl 1130, for lunsj, utdeling av 
byggeskikkprisen og orienteringer. 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende forslag: 
Byggegrense settes til 10 meter mot Fylkesveg 
 
Ordfører Willy Westhagen foreslo gruppemøte, og det ble holdt en pause med gruppemøter. 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag: 
Forslag til tilleggspunkt fra Morten Hagen på vegne av FrP, MDG og GBL: 
Kommunestyret er bekymret for parkeringsdekningen på Sagatangen og ber rådmannen utrede og 
kvalitetssikre parkeringsbehovet og komme tilbake til kommunestyret med en orientering om hvordan 
parkeringsbehovet skal løses. 
 
Votering 
Ved votering over forslaget fra Roger Nyhus (GBL), falt forslaget med 18 mot 9 stemmer. 
 
Ved votering over forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av Frp, MDG og GBL, falt forslaget med 16 
mot 11 stemmer. 
 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 17 mot 10 stemmer. 
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Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
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. 
 
 
 


