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Varsel om oppstart av planarbeid, Solvang Gran kommune

Vi viser til brev med varsel om planoppstart og høring av planprogram for detaljreguleringsplan for
Solvang i Gran kommune.

Bakgrunn
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligformål og landbruk i tillegg til nødvendig
veiareal. I dag er området regulert til offentlig formål (Solvang skole) etter reguleringsplan Solvang
skole, vedtatt 31.10.2003. Eksisterende skolebygg planlegges revet.

Våre merknader
Det omsøkte planområdet er vist som offentlig formål i kommuneplanens arealdel og er således ikke i
tråd med overordnet plan. Dette utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.
Det planlegges småhus, tett og lav bebyggelse, med 20-30 boenheter.

Planprogram skal i korte trekk redegjøre for formålet med planarbeidet, opplegg for medvirkning,
alternativer som skal vurderes, framdriftsplan, og behov for utredninger. I hovedsak mener vi at
planprogrammet fyller vilkårene iht. plan- og bygningslovens § 4-1, og at planprogrammet gir gode
rammer for gjennomføringen av planprosessen. Utover dette har vi følgende kommentarer til
planprogrammet:

Samordnet bolig -, areal- og transportplanlegging
Å legge til rette for boliger her er ikke i tråd med overordnede planer og nasjonale forventninger.
Boliger bør ha en sentral plassering, slik at det kan utvikles kompakte tettsteder. Dette er både med
tanke på klima/energi og transport, samt et mål om å utvikle attraktive byer og tettsteder med tilbud
om service og tjenester.

Regional plan for attraktive byer og tettsteder
4.3.C Retningslinjer for arealbruk
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«Nye boligområder, handelsområder og øvrige næringsområder skal lokaliseres slik at en legger til rette 

for minst mulig transportarbeid. Det skal legges til rette for at eventuell økning i transportarbeid skjer 

med kollektive transportformer, sykkel og til fots. Innenfor byer og tettsteder bør innbyggernes daglige 

behov tilfredsstilles så nær boligen som mulig og innen gang- og sykkelavstand. Andre publikumsrettede 

funksjoner bør være knyttet til gang- og sykkelvegnettet og ha et godt kollektivtilbud.» 

 

Vi stiller oss bak uttalelsen til Statens Vegvesen av 15.01.2019 hvor de særlig peker på statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, som også har som mål å fremme 

utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 

miljøvennlige transportformer.   

 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging bør tas med som utredningstema.               

 

Bokvalitet 

Det bør sikres en variasjon i boligene for å appellere til ulike kjøpergrupper og forsøke å skape et 

sammensatt bomiljø. 

Boligene bør sikres trygg adkomst og tilgang til leke- og rekreasjonsarealer. 

Se også kap. 6.3 Retningslinjer for bolig og bokvalitet i Regional plan for attraktive byer og tettsteder.  

 

Universell tilgjengelighet 

Det bør sikres i reguleringsbestemmelsene at en viss prosentandel av boenhetene skal være universelt 

tilgjengelige. Det samme gjelder for parkeringsplasser. Bestemmelsene bør også sikre at uteområdene 

er tilgjengelige for alle.          

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Med hilsen 

 

 

Wibeke Børresen Gropen      Kristin Loe Kjelstad 

Teamleder, plan og miljø                                                                                    Fylkeskonservator 
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