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SAKSPROTOKOLL 

 
90/1 og 86/3 i Gran - Deling av driftsenhet 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.06.2018 sak 55/18 
 
Kommunestyrets behandling 14.06.2018: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Wenche Strand (Ap) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG)  
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Reidun Helmen (Ap) 
Atle Liaklev (GBL) 
Rune Meier (H) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Pål Tingelstad (Sp) 
 
Atle Liaklev (GBL) la fram følgende forslag:  
Forslag til vedtak. Foreslår alternativ 2 med tillegg.  
Tilegg. Vedtaket er endelig. 
 
Rune Meier (H) la fram følgende forslag:  

1.       Kommunestyret omgjør med hjemmel i forvaltningsloven § 35, 1. ledd, bokstav a 
administrasjonens vedtak i sak 18/00290-4, og godkjenner søknad om deling av driftsenheten 
90/1 og 86/3. De positive konsekvensene en deling med framlagte planer for etablering av ny 
driftsenhet på Pålsetra har for kulturlandskap og næringsutvikling, vektlegges tyngre enn de 
negative konsekvensene knyttet til hensynet til bruksstruktur, driftsmessige god løsning og vern 
av arealressursene i et langsiktig perspektiv. 

 
2.       Det er klageadgang etter forvaltningslovens §28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette 

vedtak. Klagen sendes Gran kommune. Ønskes mere opplysninger ang. klage, kan henvendelse 
rettes til undertegnede Landbrukskontoret for Hadeland. 

 
Atle Liaklev (MDG) trakk sitt forslag. 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) ba om et kort gruppemøte. Det ble holdt gruppemøter. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Rune Meier (H) vedtatt med 21 mot 6 stemmer. 
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Kommunestyrets vedtak 14.06.2018: 
1.       Kommunestyret omgjør med hjemmel i forvaltningsloven § 35, 1. ledd, bokstav a administrasjonens 

vedtak i sak 18/00290-4, og godkjenner søknad om deling av driftsenheten 90/1 og 86/3. De positive 
konsekvensene en deling med framlagte planer for etablering av ny driftsenhet på Pålsetra har for 
kulturlandskap og næringsutvikling, vektlegges tyngre enn de negative konsekvensene knyttet til 
hensynet til bruksstruktur, driftsmessige god løsning og vern av arealressursene i et langsiktig 
perspektiv. 

 
2.       Det er klageadgang etter forvaltningslovens §28. Klagefristen er 3 uker etter mottak av dette 

vedtak. Klagen sendes Gran kommune. Ønskes mere opplysninger ang. klage, kan henvendelse 
rettes til undertegnede Landbrukskontoret for Hadeland. 

 
 


