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Gran - Reguleringsplan Solvang - Varsel om oppstart, og høring av 
planprogram 

Viser til mottatt varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for reguleringsplan for 
Solvang. 
 
Planområdet omfattes av reguleringsplan for Solvang skole, vedtatt i 2003, og er regulert til offentlig 
formål (Solvang skole). Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligformål og landbruk, i 
tillegg til nødvending veiareal. Eksisterende skolebygg planlegges revet. Planarbeidet er ikke i tråd 
med overordnet plan, og forslag til planprogram sendes derfor også på høring.  
 
Forholdet til overordnet plan og planprosess 
Planområdet ligger ca. 1,5 kilometer nord for Brandbu sentrum, og er ikke avsatt til boligområde i 
gjeldende kommuneplans arealdel (vedtatt 2011). Planområdet er omkranset av dyrket mark. 
Kommuneplanens arealdel er for tiden under revisjon, og planområdet er i kommuneplanen ikke 
foreslått avsatt som byggeområde for bolig. Fylkesmannen mener det er uheldig planlegging å ikke 
vurdere mulig boligområde på dette arealet sammen med den helhetlige boligstrukturen som en 
kommuneplan skal vurdere og fastsette. Utarbeidelse av planer for tilrettelegging av boliger parallelt 
med kommuneplanprosessen kan undergrave de faglige vurderingene og prioriteringene som er 
lagt til grunn for utarbeidelsen av kommuneplanen. 
 
Fylkesmannens forventinger 
Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer generelt at nasjonale og regionale 
interesser omtalt i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i 
Oppland kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet.  
 
Fylkesmannen vil særlig presisere at formålet med planarbeidet kan være i konflikt med 
nasjonale og regionale interesser beskrevet i kap. 2.1, fortetting, areal – og 
transportplanlegging. Vi forventer ellers at kap. 1 om prosess og planforberedelse følges opp.   
 
 
 
 
Om planprogrammet 

http://www.planoppland.no/
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/PlanOppland/Dokumenter/Forventninger_kommunal_planlegging_fmop_10-2015.pdf
http://prosjekt.fylkesmannen.no/Documents/PlanOppland/Dokumenter/Forventninger_kommunal_planlegging_fmop_10-2015.pdf
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I planprogrammets kapittel om alternativer, vises det til at det foreligger kun et alternativ for 
planarbeidet, som beskrevet i oppstartsvarselet. Fylkesmannen mener at en omdisponering og 
opparbeidelse av området til landbruksformål er et opplagt alternativ som også må utredes. 
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