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Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde - sluttbehandling 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 21.02.2019 sak 9/19 
 
Kommunestyrets behandling 21.02.2019: 
 
Anne Marte Skari (H) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål om sin habilitet i saken som følge av at hun 
er grunneier i området. Eiendommen hennes er ikke direkte berørt av reguleringssaken, men hun er 
medlem i et andelslag som står som forslagstiller til reguleringsplanforslaget. Hun sitter ikke i styret selv, 
men ektefellen hennes er styremedlem i andelslaget. 
 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas orienterte om rådmannens vurdering av 
habilitetsspørsmålet. Han anbefalte at Anne Marte Skari (Sp) ble erklært inhabil på bakgrunn av at 
ektefellen er styremedlem i andelslaget, jf. fvl § 6 c. 
 
Ved votering ble Anne Marte Skari (Sp) enstemmig erklært inhabil, og deltok dermed ikke i 
behandlingen av saken. Aud Karin Heggen (Sp) møtte som vara.  
 
 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas innledet med en orientering med henvisning til 
notatet som var sendt ut 20.02.2019. Han beklaget at feilen i plangrunnlaget ble oppdaget så seint i 
prosessen. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Morten Hagen (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Anne Margrethe Knarud (Sp) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag:  
Forslaget er basert på alt. 2 i rådmannens notat datert 19.2.2019 utsendt til kommunestyret 20.2.2019. I 
siste setning er følgende ord fra rådmannens notat strøket: «…skal ta hensyn til faktisk plassering av 
bekk…». 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan for 
felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 
22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. De to nordligste tomtene i BFR1 og den nordligste 
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tomta i BFR2 kan ikke bebygges før det foreligger nytt plankart med bestemmelser som viser faktisk 
plassering av bekk og hensynssone langs bekken, eller før det foreligger planer for tiltak godkjent av NVE 
og Gran kommune. Teknisk plan for veg og kulvert skal dimensjoneres for 200-årsflom.  
  
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen.   
  
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
  

 
Anne Margrethe Knarud (Sp) la fram følgende forslag: 
I medhold av plan og bygningsloven paragraf 12-12 vedtar Gran Kommunestyre forslag til 
reguleringsplan for felt B - Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.19, 
reguleringsbestemmelser sist revidert 22.01.19 og planbeskrivelse revidert 22.01.19. De to nordligste 
tomtene i BFR1 og den nordligste tomta i BFR2 kan ikke bebygges før det foreligger nytt plankart med 
bestemmelser som viser faktisk plassering av bekk og hensynssone langs bekken, eller før det foreligger 
planer for tiltak godkjent av NVE og Gran kommune. Teknisk plan for veg skal ta hensyn til faktisk 
plassering av bekk og kulvert skal dimensjoneres for 200-års flom. 
 
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen. 
 
Klagefristen settes til tre uker etter kunngjøringsdato.  
 
 
Ordfører Willy Westhagen foreslo gruppemøte. Det ble holdt 10 minutter pause med gruppemøte. 
 
Anne Margrethe Knarud (Sp) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Morten Hagen (GBL)  
 
Forslaget fra Morten Hagen (GBL) ble enstemmig vedtatt 
 
Kommunestyrets vedtak 21.02.2019: 
Forslaget er basert på alt. 2 i rådmannens notat datert 19.2.2019 utsendt til kommunestyret 20.2.2019. I 
siste setning er følgende ord fra rådmannens notat strøket: «…skal ta hensyn til faktisk plassering av 
bekk…». 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan for 
felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 
22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. De to nordligste tomtene i BFR1 og den nordligste 
tomta i BFR2 kan ikke bebygges før det foreligger nytt plankart med bestemmelser som viser faktisk 
plassering av bekk og hensynssone langs bekken, eller før det foreligger planer for tiltak godkjent av NVE 
og Gran kommune. Teknisk plan for veg og kulvert skal dimensjoneres for 200-årsflom.  
  
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen.   
  
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
 


