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Vedr. Forslag til omregulering av Solvang skole  
 
 
Generelt: 
Området er generelt en landbruksområde som inneholder eldre gårdsbruk og ikke 
typisk for rekkehus bebyggelse. Ved å legge inn et boligfelt vil det også kun komme 
konflikter på grunn av landbruksdrift. Dvs. klager fra evt. nye beboere pga. støy, lukt 
fra gjødsel og landbruksprodukter og maskiner samt støv.  
 
Omreguleringsdokumentene: 
Tilsendte dokumenter om saken inneholder mangelfull areal angivelse og et kart som 
viser et avgrenset område som er mye større enn Solvang skole med tilhørende 
arealer. Det inntegnede området gjelder så vidt vi vet en eventuell utvidelse av 
Solvang skole som aldri har blitt vedtatt og som heller ikke har blitt varslet naboene til 
skolen. Arealet som tilhører Solvang skole er i følge Gran kommune ca. 10,9 mål 
hvorav ca. 1,8 mål er vei og resten ca. 9,1 mål er skolens areal. På dette grunnlag er 
det et misvisende kartutsnitt i vedlagte dokumenter. 
 
Som naboer av Solvang skole er vi enige om at vi ønsker at nåværende 
landbruksareal skal beholdes som landbruksareal og at byggeprosjekt med hus blir til 
minst mulig sjenanse for naboene. Vi ønsker om mulig å få anledning til å kjøpe 
tilbake deler av arealet for å få større avstand fra den planlagte nye bebyggelsen 
eller for å litt større jorder inntil Solvang. Historisk sett har kommunen utvidet Solvang 
skole og omlagt veien bak Solvang (på nordsiden) og kjøpt landbruksareal for en 
billig pris og det er rimelig at grunneierne kan kjøpe tilbake dette for en tilsvarende 
billig pris siden skolen ikke lenger trenger arealet. 
 
Bebyggelse av skolens areal med evt.  rekkehus bebyggelse vil bryte totalt med 
byggeskikk i aktuelle område og dette vil gjøre om det tidligere skolearealet til et 
område med tettstedpreg. Konsekvensene på sikt kan bli at kommunen og utbyggere 
vil planlegge ytterligere utbygging med rekkehus/boliger i et landbruksområde som er 
i aktiv bruk og dette vil bryte med jordvern-interesser som vi mener må ha høy 
prioritet. 



 
Omlegging av vei:  
Det ny krysset er tegnet i sterk stigning på FL 44.  Kan skape et problem på vinterstid 
med lav friksjon. Som naboer og bruker av veien i gjennom mange år (Dæhlengutua) 
er vi alle i mot en flytting av veien som skissert på plantegningen. Dette vil ikke bedre 
trafikksikkerheten og trafikken med evt. omlagt vei vil være til økt sjenanse for naboer 
og vil ødelegge kulturlandskapet i dette landbruksområdet. En evt. liten justering 
(f.eks. 5 meter nordover) på krysset mot Eggelinna ville kunne være mulig løsning. 
 
Natur og kantområder: 
Området langs Eggeelva er et våtmarksområde med trær og til dels urørt natur hvor 
dyreliv og botaniske forhold ikke har blitt nøyaktig kartlagt, og det er mulig at det 
finnes dyre-/planteliv der som krever spesielle tiltak for å beholde det. 
 
Gravfunn i området: 
Det er tidligere funnet gravhaug omtrent 250 m nord for Solvang og det har stoppet 
utbygging av enebolig tidligere. 
 
Konklusjon. 
Som grunneiere stiller vi oss ikke positive til kommunens ønske om å starte 
omregulering av arealer tilknyttet Solvang skole og omlegging av vei som beskrevet 
ovenfor. Spesielt uheldig er det at dokumentene også har med et nærliggende areal 
som ikke er eid av Gran Kommune, og tegningene som viser dette har aldri tidligere 
vært vedtatt i kommunen. Det meste av sistnevnte areal, ca 14 deker, er dyrket mark. 
Stilles det fritt til å omregulere eget areal fra dyrket mark til boligareal er det brudd på 
jordvernbestemmelser og på sikt kan dette gi ytterligere press fra kommunen om 
bygging av boliger, rekkehus og leiligheter i mellom Brua og Solvang skole. 
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