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Områderegulering Bjoneroa - sluttbehandling 

 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gran kommunestyre områderegulering for 
Bjoneroa med plankart datert 24.02.2016, revidert 05.03.2019, bestemmelser datert 25.02.2016, 
revidert 05.03.2019 og planbeskrivelse datert 25.02.2016.  
Klagefrist settes til tre uker fra kunngjøringsdato. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Plankart datert 24.02.2016, revidert 05.03.2019 Ja 
Reguleringsbestemmelser datert 25.02.2016, revidert 05.03.2019 Ja 
Planbeskrivelse datert 25.02.2016 Ja 
Jon Frydenlund, 21.01.2016 Ja 
Anders Sørum datert 03.02.2016 Ja 
Oppland fylkeskommune datert 03.02.2016 Ja 
NVE datert 03.02.2016 Ja 
Statens vegvesen datert 03.02.2016 Ja 
Olav Struksnæs datert 03.02.2016 Ja 
Fylkesmannen i Oppland datert 04.02.2016 Ja 
Vedtak PLU 09.03.2016, sak 8/16 Ja 
 
 

Oppsummering 
Forslag til områderegulering for Bjoneroa legges fram for sluttbehandling. Planen inneholder 
forslag til nye utbyggingsområder for boliger og tjenesteyting, samt offentlig friluftsområde. 
Planforslaget kan medføre økonomiske forpliktelser i form av innløsning av friområde. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Bjoneroa ligger Nord-øst i Gran kommune, ved Randsfjorden. Arbeidet med områderegulering for 
Bjoneroa er en del av småsamfunnsprosjektet I Bjoneroa i samarbeid mellom Forum Bjoneroa og 
Gran kommune. Høsten 2008 ble det utviklet en stedsutviklingsskisse med to mulige 
utviklingsalternativer for Bjoneroa. Denne skissen dannet grunnlaget for 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 20.03.2019 
Kommunestyret 03.04.2019 
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Småsamfunnsprosjektets/Bjoneroas innspill til Gran kommune i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 

  
Oversiktskart 
 
Arealdelen ble lagt ut til første gangs offentlig ettersyn etter behandling i Kommunestyret 
12.02.2009. Gjennom høringen kom det merknader på litt uklare avgrensninger av foreslått 
planområde i Bjoneroa og det kom forslag om å foreta en mer detaljert områdeplanlegging. 
 
I forbindelse med sluttbehandlingen av arealdelen til kommuneplanen 26.05.2011 ble det lagt inn en 
hensynssone for Bjoneroa, hvor det er satt krav til utarbeidelse av en områdeplan etter Plan- og 
bygningslovens § 12-2. 
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 

 
Planavgrensning ved planoppstart 
 
Formålet med planarbeidet er en helhetlig plan for Bjoneroa, som ivaretar framtidige 
utbyggingsbehov og som binder bygda sammen. Planområdet går fra butikken i nord til Nordre 
Tokerud i sør. Området som er varslet oppstart på er utvidet i forhold til hensynssonen i 
kommuneplanens arealdel. Årsaken til dette er behov for helhetlig vurdering av enkelteiendommer, 
mulige adkomster til nye byggeområder og ønske om avklaring i forhold til landbruk og kulturvern. 
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Konsekvensutredning 
Som en følge av at framtidige byggeområder ikke er avklart i kommuneplanen, er 
områdereguleringen utredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kap. II § 2. 
Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram ble sendt på høring den 29.11.2011. 
Gran kommune er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen. 
Planprogram for konsekvensutredningen ble fastsatt av kommunestyret den 16.02.2012, sak 15/12.  
 
Konsekvensutredningen er gjengitt i planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket vesentlige negative 
konsekvenser av planforslaget. 
 
Hovedgrep i planen 
Hovedformålet med områdeplanen er å legge til rette for en videreutvikling og sammenbinding av de 
to «delene» som tettstedet Bjoneroa består av i dag. Planen er samtidig en opprydning i dagens 
plansituasjon – dagens bruk stemmer til dels ikke med gamle overordna planer. Deler av dette er 
avklaringer som tilhører kommuneplannivå, men som nå klargjøres i en relativt grovmasket 
områderegulering. 

 
Plankart  
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Avklaringer gjennom planarbeidet:  

 Gjennom planarbeidet er det avklart at en kirkegårdsutvidelse ikke er nødvendig – 
kirkegården har nok areal i planperioden.  

 Det er vurdert om flytting av idrettsanlegg skal legges inn i planen, men det er lite som tyder 
på at det er aktuelt å flytte idrettsanlegget slik situasjonen er i dag. Dette er derfor ikke lagt 
inn.  

 Ved varsel om oppstart var det aktuelt med utvikling av turistrelatert virksomhet på 
eiendommen Bjone, nord i planområdet. Dette viser seg ikke lenger å være aktuelt, både 
fordi Fylkesmannen ikke kunne akseptere den plasseringen som grunneier ønsket og fordi 
prosessen har tatt for lang tid. 

 Eksisterende boligbebyggelse var i tidligere planer i stor grad en del av LNF-området. I denne 
områdereguleringen er boligene avsatt til boligområde (B1-B10), for å få en plansituasjon 
som stemmer med den reelle bruken av området. Område B4 og B10 lå inne som 
boligområde i eksisterende plan (kommuneplanens arealdel). Eksisterende boligområder er 
ikke konsekvensutredet. 

 Område B/T 1 er dagens barnehage, kombinert med eksisterende bolig. Området er vist som 
bolig i kommuneplanens arealdel. Det er valgt å regulere inn reell bruk, med en 
rekkefølgebestemmelse der området tilbakeføres til boligområde, dersom det bygges ny 
barnehage et annet sted. 

 Friluftsområdet FOS består delvis av en kunstig utfylt odde, som i dag benyttes bl. a til 
parkering av skogbruksmaskiner. Området er foreslått regulert til offentlig friluftsområde 
med mulighet for anløpsbrygge for turistbåt. Odden og strandlinjen på begge sider er i dag i 
privat eie. Regulering til offentlig friluftsområde medfører at grunneier har rett til å be 
kommunen om innløsning. Det er usikkert om dagens bruk har medført forurensning av 
grunnen på odden. 

 Område B11 og B12 er lagt inn som nye boligområder. Områdene er en utvidelse av 
eksisterende boligbebyggelse og ligger i skogsområde, med kort avstand/nærhet til fjorden. 
Det er ellers kort avstand til skole og barnehage, samt butikk. Områdene kan, avhengig av 
tomtestørrelse evt tetthet i utbygging, ha et utbyggingspotensiale på ca. 6-8 eneboliger.  

 Kombinasjon bolig/tjenesteyting – Område B/T 2. Eksisterende skogsområde som grenser 
inntil kulturbygget og område for omsorgsboliger med mer. Området har direkte adkomst fra 
lokalveg og kan utnyttes til boligområde, evt som reserveområde for utbygging til 
tjenesteyting, for eksempel ny barnehage eller omsorgsboliger. Området ligger helt inntil 
skole/barnehage, og med kort avstand til butikk og strandsone/friluftsområder. Kan gi plass 
til ca. 6 eneboliger, evt. flere enheter ved tettere utnytting. 

 Tjenesteyting – Område OPT (offentlig og privat tjenesteyting). Inneholder dagens 
eldresenter, omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten og brannstasjon. Området er 
foreslått utvidet for å ha tomtereserve for framtidig utbygging av omsorgsboliger med mer. 
Utvidelsen består av skogsarealer og grenser inntil en bekk mot sørøst. 

 For å få en bedre utviklingsmulighet ved butikken nord for kirken, er atkomst til en 
landbrukseiendom foreslått lagt om. I kommuneplanens arealdel er område L/F vist som 
utvidelsesmulighet for butikken (F). Når atkomsten er lagt om, tilbakeføres område L/F til 
landbruksformål, til erstatning for det landbruksarealet som tas i bruk som vegareal. 

 Det er planlagt og regulert inn en ny strandsti i strandsona mellom fjorden og fylkesvegen på 
strekningen mellom Skolevegen og Stilla elvepark. Strandstien skal knytte sammen de to 
delene av tettstedet og gi bedre tilgang til strandsona. Strandstien er ikke ment å erstatte en 
eventuell framtidig gang- og sykkelveg langs Fv 245. 

 Det forutsettes at framtidig gang- og sykkelveg detaljreguleres innenfor 
båndleggingsområdet i områdereguleringsplanen. 

 For å knytte idrettsanlegget til resten av funksjonene og få sammenheng mellom de to 
«delene» i Bjoneroa er det lagt inn en kort strekning med fortau rett nord for renseanlegget. 
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Medvirkning 
Det ble avholdt åpen kontordag i kulturhuset i Bjoneroa den 06.12.2011 i forbindelse med oppstart 
av planarbeidet. 
I forbindelse med offentlig ettersyn, ble det holdt et åpent møte i kulturhuset i Bjoneroa den 
30.01.2014. 
 
Innkomne merknader ved oppstartsvarsel og høring av planprogram er redegjort for i 
planbeskrivelsen og saksframlegg til planutvalgets behandling av sak 49/13.  
 
Ved første gangs offentlig ettersyn kom det inn seks høringsuttalelser. Disse er gjort rede for i 
saksframlegg til planutvalget for andre gangs offentlig ettersyn. (Sak 116/15).  
 
Planforslaget ble endret før andre gangs ettersyn for å imøtekomme en del av merknadene, men 
følgende forhold ble ikke tatt til følge: 

 Byggegrense mot veg. Rådmannen mener at en byggegrense som tar hensyn til eksisterende 
bebyggelse langs fv 245, er tilrådelig. 

 Fortau langs fv 245. Strekningen som er vist som fortau er i underkant av 50 m lang. 
Grunnforhold og topografi er av en slik art at en utforming som gang-/sykkelveg vil bli svært 
kostbar. Det anses ikke realistisk at den noen gang vil bli bygget, dersom slike standardkrav 
legges til grunn. Rådmannen viser til at det er regulert en strekning med fortau på 150 m 
langs fv 245 i Jevnaker kommune, i reguleringsplan for g/s-veg Strandvegen - Nordbytangen. 
Fartsgrensen på den aktuelle strekningen er 50 km/t, mens trafikkmengden er ca. 850 ÅDT. 
Rådmannen vurderer at ulykkesrisikoen på strekningen i Jevnaker og strekningen i Bjoneroa 
bør være ganske lik og at risikoen ved ikke å opparbeide en gangforbindelse i det hele tatt, vil 
være langt større. 

 Endring av atkomst til to gårdsbruk med tre bolighus ved butikken. Rådmannen anser at det 
er vesentlig for opprettholdelse av et levedyktig lokalsamfunn, at butikken med postkontor 
fortsetter å eksistere. Det er derfor viktig å legge til rette for en videreutvikling av butikken, 
slik at den kan ha grunnlag for videre drift. Slik eksisterende atkomstveg ligger, deler den 
forretningsområdet i to. Det er derfor fornuftig å legge til rette for flytting av atkomstvegen. 
Flyttingen kan medføre kostnader for butikken i forbindelse med makeskifte av arealer og 
opparbeidelse av ny avkjøring og nytt landbruksareal. 

 Stenging av eksisterende atkomst til butikken. Rådmannen anser at det er uheldig med to 
avkjøringer såpass tett, men det vil ikke være mulig å føre butikkens atkomst ned på ny 
avkjøring, uten at det beslaglegger mye av parkeringsarealet til butikken. Et avbøtende tiltak 
kan være å senke fartsgrensen til 50 km/t. 

 Reguleringsformål for friluftsområde i sjø og vassdrag. Det som bør være gjenstand for 
nærmere vurdering er hvorvidt odden, som er foreslått som friluftsområde i sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone, skal inngå i planen eller ikke. Dersom området inngår i planen, vil 
det medføre at grunneierne innenfor området kan kreve innløsning ihht Plan- og 
bygningslovens kap. 15. Dette vil i så fall medføre en økonomisk forpliktelse for Gran 
kommune, som ikke er prissatt. Verdien av selve odden er ikke mulig å fastslå, uten at det er 
gjennomført grunnundersøkelser for å avdekke evt forurenset grunn. Imidlertid er dette et 
område som kan utvikles til et svært attraktivt område. Beliggenheten er unik. Det er sentralt 
ved butikk og det er også satt av et område med formål småbåtanlegg med mulighet for 
gjestehavn og anløpshavn for turistbåt. Rådmannen vurderer at å åpne området for 
allmenheten vil være langt mer positivt for Bjoneroa, enn om dagens bruk fortsetter.  
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Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i planutvalgets møte 25.11.2015 (sak 36/15). 
Høringsperioden var 09.12.2015 – 03.02.2016. I høringsperioden kom det inn sju høringsuttalelser til 
planen. 

Avsender Dato Merknad Rådmannens kommentar 

Jon Frydenlund 21.01.16 Ønsker ikke at areal mellom 
hus og Randsfjorden skal 
vises som grønnstruktur. 
Arealet har vært brukt som 
en del av boligtomta siden år 
1900. 

Arealformål grøntstruktur er 
lagt inn ved en feil. 
Arealformålet endres til 
eksisterende bolig.  

Anders Sørum 03.02.16 Påpeker feil i planbeskrivelse 
og saksframlegg for offentlig 
ettersyn. Atkomst som 
foreslås flyttet gjelder ikke 
ett gårdsbruk og to boliger, 
men to gårdsbruk med til 
sammen tre boliger. I tillegg 
brukes avkjørselen som 
atkomst for 
tømmertransport. 
Ønsker ikke atkomsten 
endret og areal beslaglagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtidig gang-/sykkelveg 
langs fv 245 bør legges på 
siden mot Randsfjorden, evt 
som utvidelse av strandstien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bra at allmenheten får 

Planbeskrivelsen vil bli rettet. 
Feilen er rettet i dette 
saksframlegget. 
Rådmannen anser at det er 
vesentlig for opprettholdelse 
av et levedyktig 
lokalsamfunn, at butikken 
med postkontor fortsetter å 
eksistere. Det er derfor viktig 
å legge til rette for en 
videreutvikling av butikken, 
slik at den kan ha grunnlag for 
videre drift. Slik eksisterende 
atkomstveg ligger, deler den 
forretningsområdet i to. Det 
er derfor fornuftig å legge til 
rette for flytting av 
atkomstvegen. Flyttingen kan 
medføre kostnader for 
butikken i forbindelse med 
makeskifte av arealer og 
opparbeidelse av ny avkjøring 
og nytt landbruksareal. 
 
Skole, samfunnshus og nesten 
all boligbebyggelse ligger på 
vestsiden av fv 245. En 
framtidig gang/sykkelveg bør 
av trafikksikkerhetsgrunner 
legges slik at den kan brukes 
uten at det legges opp til 
kryssing av vegen. Gang-
/sykkelvegen vil gi flere barn 
mulighet til en sikker 
skoleveg. Strandstien er ment 
å fylle en annen funksjon. Den 
skal gi allmenheten tilgang til 
strandsonen og vil ikke 
erstatte en gang-/sykkelveg. 
 
Grunneiere som mister 
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tilgang til strandsonen, men 
grunneier bør få beholde 
båtplass/strandplass. 
 
 
Viktig med god informasjon 
til grunneier.  
Sørum har vært mye berørt 
av behov for arealer til 
offentlig bruk. 

strandplass/båtplass som 
følge av utleggelse til offentlig 
friluftsområde vil kunne kreve 
innløsning av berørt del av 
eiendommen. 
Tas til etterretning. 
 
Tas til etterretning. 

Oppland 
fylkeskommune 

03.02.16 Fornøyd med at Ærskjella 
reguleres til vern, men ber 
om at 
reguleringsbestemmelsenes 
pkt 11-1 endres. 
 
Det er tidligere gjennomført 
arkeologiske registreringer i 
planområdet  
Etter at undersøkelse er 
gjennomført er det kommet 
inn en steinøks fra eldre 
steinalder. Øksa skal være 
funnet på jordet øst for 
kirka, på Kirkebyjordet (id. 
177391 i Askeladden, funnr. 
C59798 hos Kulturhistorisk 
museum). Det er imidlertid 
så lenge siden funnet ble 
gjort og selve avgrensingen 
av funnstedet er usikker, så 
det vil ikke kreve nye 
undersøkelser her.  
Minner om kml § 8 annet 
ledd. 

Endringene i pkt 11-1 i 
reguleringsbestemmelsene 
tas inn før sluttbehandling. 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelser som ivaretar 
kml §8 annet ledd er 
innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsenes 
pkt 3.9. 

NVE 03.02.16 Områder som er utsatt for 
en 200-års flom + 
sikkerhetsmargin på 0,5 
meter, eller alternativt en 
sone på 20 meter på hver 
side av bekker, skal i 
henhold til pbl § 12-6 
avmerkes som hensynssone 
– flomfare på plankartet, og 
tilknyttes bestemmelser som 
enten forbyr utbygging eller 
bestemmer at utbygging 
bare er tillatt på bestemte 

Områder som er flomutsatt vil 
bli avmerket som 
hensynssone på kartet der de 
evt mangler, og 
bestemmelser om forbud mot 
bygging vil bli tatt inn. 
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vilkår som avbøter 
flomfaren. Hensynet til flom 
skal avklares senest på 
reguleringsplannivå, jf. TEK 
10 kap. 7. Det er derfor ikke 
anledning til å stille krav om 
at tiltak nærmere 20 meter 
fra bekk/elv sendes NVE til 
uttalelse. 
 
Før planen kan vedtas bør 
kommunen endre 
reguleringsbestemmelsenes 
pkt 3.2, slik at det går klart 
fram at det er 
sikkerhetskravene i TEK 10 § 
7-2 som gjelder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelsenes pkt 3.2 vil bli 
supplert med en presisering 
av at teknisk forskrift skal 
oppfylles. 

Statens vegvesen 03.02.16 Fornøyd med at støysoner 
og avkjørselspiler er lagt inn. 
Registrerer at flere tidligere 
merknader ikke er tatt til 
følge. 
Er positive til å knytte 
sammen strandstien og 
avkjøringen til 
idrettsplassen, men mener 
at strekningen bør utformes 
som gang-/sykkelveg og ikke 
fortau. Det må tas inn en 
rekkefølgebestemmelse om 
at Statens vegvesen må 
godkjenne løsningen. Gjør 
oppmerksom på at det ikke 
finnes penger til tiltaket og 
at kommunen kan gi innspill 
til kommende 
handlingsprogramperiode 
(2018-2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tas til etterretning. 
 
 
 
 
Strekningen som er vist som 
fortau er i underkant av 50 m 
lang. Grunnforhold og 
topografi er av en slik art at 
en utforming som gang-
/sykkelveg vil bli svært 
kostbar. Det anses ikke 
realistisk at den noen gang vil 
bli bygget, dersom slike 
standardkrav legges til grunn. 
Rådmannen viser til at det er 
regulert en strekning med 
fortau på 150 m langs fv 245 i 
Jevnaker kommune, i 
reguleringsplan for g/s-veg 
Strandvegen - Nordbytangen. 
Fartsgrensen på den aktuelle 
strekningen er 50 km/t, mens 
trafikkmengden er ca. 850 
ÅDT. Rådmannen vurderer at 
ulykkesrisikoen på 
strekningen i Jevnaker og 
strekningen i Bjoneroa bør 
være ganske lik og at risikoen 
ved ikke å opparbeide en 
gangforbindelse i det hele 
tatt, vil være langt større. 
Dagens fartsgrense på stedet 
er 60 km/t. Det er derfor et 
alternativ at Statens vegvesen 
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Er usikker på om det er satt 
av nok areal til en framtidig 
gang- og sykkelveg. Er 
fornøyd med rekkefølgekrav 
om detaljplanlegging og 
antar at det kan bli 
nødvendig å utvide 
planområdet ved en 
detaljplanlegging. 
 
 
 
Flytting av avkjørsel til gnr 9 
bnr 2 mfl. og 
opprettholdelse av avkjørsel 
til butikken savner vegfaglig 
begrunnelse eller tekniske 
tegninger som kan begrunne 
dette. Dersom dagens 
avkjørsel til butikken skal 
opprettholdes, må den 
inntegnes etter dagens krav 
til utforming med 
frisiktsoner. Det må tas inn 
rekkefølgekrav i 
bestemmelsene om detaljert 
byggeplan/teknisk plan som 
skal godkjennes av Statens 
vegvesen. Nye avkjørsler må 
også godkjennes av statens 
vegvesen før de tas i bruk. 

vurderer å senke den til 50 
km/t for å muliggjøre et 
enklere tiltak. 
Rekkefølgebestemmelse om 
at Statens vegvesen skal 
godkjenne plan vil bli tatt inn, 
og Gran kommune vil vurdere 
å spille inn tiltaket til neste 
handlingsprogram. 
 
Det er ikke gjort detaljert 
prosjektering i forbindelse 
med områdereguleringen. 
Dersom senere 
detaljplanlegging medfører 
endring av plangrensene, 
finner rådmannen at dette er 
uproblematisk, all den tid en 
detaljreguleringsplan også må 
igjennom en omfattende 
høringsprosess. 
 
Det tas inn bestemmelser om 
godkjenning av teknisk plan 
ved utbedring eller nybygging 
av avkjørsel. 
Det tas inn bestemmelser om 
at ny avkjørsel bare kan 
bygges, hvis Statens vegvesen 
godtar vegfaglig begrunnelse 
for å opprettholde 
eksisterende avkjørsel, evt at 
butikkens avkjørsel legges 
om. Frisiktsoner legges inn 
ved butikkens avkjørsel og 
der de eventuelt mangler i 
planen.  
Det tegnes ikke frisiktsoner 
for avkjørselspiler. 
Generell bestemmelse om 
godkjenning av nye avkjørsler 
tas inn. 

Olav Struksnæs 03.02.16 Ønsker ikke at odden ut i 
Randsfjorden skal reguleres 
til friluftsområde med 
tilhørende strandsone. 
Mener dette forringer 
bokvaliteten (støy/bråk, 
forsøpling, uønsket camping 
o.l.) Ønsker å utvikle tangen i 
forbindelse med egen 
næringsutvikling og vil ikke 

Tangen er et 
utfyllingsområde, som har 
blitt til over tid. Utfyllingen er 
delvis gjort av Gran kommune 
i forbindelse med utbygging 
av offentlige bygg, og delvis 
av eier av gnr 9 bnr 8. 
Utfyllingen har aldri vært 
omsøkt. Tangen framstår i 
dag som et lagerområde med 
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selge frivillig. maskiner og biler og utstyr til 
disse. Gran kommune 
vurderer at det kan foreligge 
forurensningsfare med den 
virksomheten som er der i 
dag. 
Mulighet for utleie/strandhus 
var nevnt i forbindelse med 
stedsutviklingsskissen i 2008. 
Det fremkom imidlertid 
tydelige signaler fra regionale 
og statlige myndigheter at en 
slik utvikling ikke var ønskelig.  
Gran kommune ser det som 
viktig at dagens bruk ikke bli 
videreført. Området ligger 
sentralt plassert i Bjoneroa og 
vil gi allmenheten en mulighet 
til atkomst til Randsfjorden, 
som ikke finnes i området i 
dag. Reguleringsplanen åpner 
for at det kan etableres 
serveringssted/kiosk 
/serviceanlegg for gjestehavn 
etc. på tangen. Dette kan 
gjerne skje i sammenheng 
med «Kaffen» som i 
planforslaget er regulert til 
bolig/forretning.  
Privat, inngjerdet badeplass 
er etablert i strid med 
Kommuneplanens 
byggeforbud i strandsonen 
rundt Randsfjorden og Plan- 
og bygningslovens § 1.8. 
Badeplassen er heller ikke 
beliggende i direkte 
forlengelse av 
uteoppholdsarealer rundt 
bolighus. 
Gran kommune har ved å 
foreslå regulering til 
friluftsområde i sjø og 
vassdrag med tilhørende 
strandsone, tatt bevisst 
stilling til at området bør 
innløses til beste for 
allmenheten. 

Fylkesmannen i 
Oppland 

04.02.16 Ingen merknader Tas til etterretning. 
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Planen ble fremmet for sluttbehandling i 2016. Planutvalget fattet følgende vedtak i møte 
09.03.2016, sak 8/16: 
«Administrasjonen bes legge inn i planen hvordan trafikksikkerheten for gående fra søndre del av 
sentrum og frem til skole/kirke m.v. skal gjøres sikrere. 
Administrasjonen bes følge opp overfor Statens vegvesen om det er mulig med fartsreduserende 
tiltak for å redusere hastigheten ned til 50 km/t.» 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningslovens kapittel 12, Reguleringsplaner. 
Saksbehandlingsregler for reguleringsplaner 
 
Naturmangfoldloven §§8-12 
Alle planer skal vurderes opp mot Naturmangfoldlovens prinsipper. Vurderingen skal fremgå av 
vedtaket. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold 
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.» 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
«Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, 
energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, 
boliger, infrastruktur og tjenester..» 
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
«Formålet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter PBL. RPR gir kommunene et bedre grunnlag for å integrere og ivareta 
barn og unges interesser i sin løpende planlegging, samt å vurdere saker der barn og unges interesser 
kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.» 
 
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
«Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og 
mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til 
rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.» 
 
Universell utforming 
Reguleringsplaner er sentrale verktøy for å oppnå universell utforming. Universell utforming er et 
spesifisert tema i plan- og bygningslovens kapittel om reguleringsplaner som det kan settes 
bestemmelser om, jamfør § 12-7 nr.4 
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Kulturminnelovens § 9: 
Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder eller det ansvarlige 
forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner på en 
måte som nevnt i § 3 første ledd, jfr. § 8 første ledd. 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 18.06.2015, sak 50/15: 
Gran har en stor grad av spredt bosetting, og dette vil fortsatt sette sitt særpreg på bygda. Det er en 
stor reserve av arealavklarte boligområder i hele kommunen, og av hensyn til utnytting av 
eksisterende infrastruktur, jordvern og samordnet areal- og transportplanlegging bør disse bygges ut 
før det omdisponeres nye utbyggingsområder. Det vil i åra framover først og fremst være behov for 
flere leiligheter og småhus i sentrumsnære områder. For å gi befolkningen valgfrihet med tanke på 
ulike typer boliger ønsker kommunen å legge til rette for at det er et variert boligtilbud i hele 
kommunen. 
 
Reguleringsplan for Stilla elvepark, vedtatt 21.04.2010. Området avsatt til friområde. 
Kommuneplanens arealdel vedtatt 26.05.2011. Området avsatt til hensynssone områderegulering. 
 
Kommunedelplan for energi og klima 2018 – 2022 
 
 
Gjeldende vedtak 
KST 16.02.2012, sak 15/12 – Fastsettelse av planprogram 
PLU 27.11.2013, sak 49/13 – utleggelse til offentlig ettersyn. 
PLU 25.11.2015, sak 36/15 – utleggelse til andre gangs offentlig ettersyn. 
PLU 09.03.2016, sak 8/16 – sluttbehandling, sendt i retur til rådmannen. 
 
Økonomi 
Friluftsområdet FOS består delvis av en kunstig utfylt odde, som i dag benyttes bl. a til parkering av 
skogbruksmaskiner. Området er foreslått regulert til offentlig friluftsområde med mulighet for 
anløpsbrygge for turistbåt. Odden og strandlinjen på begge sider er i dag i privat eie. Regulering til 
offentlig friluftsområde medfører at grunneier har rett til å be kommunen om innløsning. Det er ikke 
gjort vurderinger av verdien på området.  
 
Eventuelle forurensninger i grunnen som følge av dagens bruk, kan medføre krav om deponering av 
forurensede masser. I utgangspunktet skal disse kostnadene bæres av forurenser. 
 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Plan- og bygningsloven: 
Det er gjennomført konsekvensutredning i henhold til godkjent planprogram. Etter Rådmannens 
vurdering er konsekvensutredningsplikten oppfylt. Konsekvensutredningen viser at de nye 
byggeområdene som er lagt inn i planen gir få negative konsekvenser. 
Merknader som er kommet inn ved første gangs offentlig ettersyn, er etterkommet så langt det er 
faglig og samfunnsmessig tilrådelig. 
 
Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Planområdet er et variert kulturlandskap med jordbruksområder, bebyggelse og skog. Det foreligger 
ikke registreringer på rødlistearter innenfor planområdet jf. www.miljostatus.no. Det er 
naturtyperegistreringer i planområdet knyttet til deltaområdet hvor Bjoneelva renner ut i 
Randsfjorden og en viltlokalitet ved Bjoneelva. I deltaområdet er det særlig kvaliteten som 
beiteområde for andefugler og sangsvane som er merket av. Fossekall er også nevnt, men det antas 
at det i større grad er knyttet mot selve elva.  Den delen av deltaområdet som ligger innenfor 
planområdet er avmerket som hensynssone naturmiljø i plankartet. Det er ikke foreslått nye 
utbyggingsområder i tilknytning til eller i konflikt med områder registrert som verdifulle for 
naturmangfoldet. Planlagt strandsti ligger på vegfylling, og strandsone reetableres etter evt bygging. 
Utredningsplikten ihht Naturmangfoldloven anses dermed som oppfylt. 
 
Kulturminnelovens § 9  
Det er gjennomført kulturminneundersøkelser og funn fra undersøkelsene er avmerket i 
reguleringsplankartet og gitt egne bestemmelser. 
 
Kommuneplanens arealdel 
Områdereguleringen er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Å tilrettelegge for nye boligtomter i Bjoneroa er med på å gi befolkningen valgfrihet med tanke på et 
variert boligtilbud i hele kommunen. 
 
Kommunedelplan for energi og klima 
Tilrettelegging for boligtomter i gangavstand til skole og barnehage, kan bidra til redusert bilbruk og 
økt bruk av aktiv transport (gå/sykle).  
 
Rådmannens vurdering: 
De fleste merknader ved andre gangs høring er helt eller delvis tatt til følge. Det gjenstår imidlertid 
tre vesentlige merknader, der Rådmannen anbefaler at Gran kommune ikke etterkommer 
merknadene: 

 Fortau langs fv 245. Strekningen som er vist som fortau er i underkant av 50 m lang. 
Grunnforhold og topografi er av en slik art at en utforming som gang-/sykkelveg vil bli svært 
kostbar. Det anses ikke realistisk at den noen gang vil bli bygget, dersom slike standardkrav 
legges til grunn. Rådmannen viser til at det er regulert en strekning med fortau på 150 m 
langs fv 245 i Jevnaker kommune, i reguleringsplan for g/s-veg Strandvegen - Nordbytangen. 
Fartsgrensen på den aktuelle strekningen er 50 km/t, mens trafikkmengden er ca 850 ÅDT. 
Rådmannen vurderer at ulykkesrisikoen på strekningen i Jevnaker og strekningen i Bjoneroa 
bør være ganske lik og at risikoen ved ikke å opparbeide en gangforbindelse i det hele tatt, vil 
være langt større. 

 Endring av atkomst til to gårdsbruk med tre bolighus ved butikken. Rådmannen anser at det 
er vesentlig for opprettholdelse av et levedyktig lokalsamfunn, at butikken med postkontor 
fortsetter å eksistere. Det er derfor viktig å legge til rette for en videreutvikling av butikken, 
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slik at den kan ha grunnlag for videre drift. Slik eksisterende atkomstveg ligger, deler den 
forretningsområdet i to. Det er derfor fornuftig å legge til rette for flytting av atkomstvegen, 
slik at forretningsområdet kan forbeholdes butikken. Flyttingen kan medføre kostnader for 
butikken i forbindelse med makeskifte av arealer og opparbeidelse av ny avkjøring og nytt 
landbruksareal. Rådmannen anser at det er uheldig med to avkjøringer såpass tett, men det 
vil ikke være mulig å føre butikkens atkomst ned på ny avkjøring, uten at det beslaglegger 
mye av parkeringsarealet til butikken. Et avbøtende tiltak kan være å senke fartsgrensen til 
50 km/t. Det er gjort noen endringer, for delvis å imøtekomme Statens vegvesens krav. 
Dagens avkjøring er tegnet inn etter dagens utformingsregler med frisiktsoner og det er tatt 
inn rekkefølgebestemmelser, som sikrer at Statens vegvesen godkjenner detaljplan før evt 
bygging. 

 Reguleringsformål for friluftsområde i sjø og vassdrag. Det som bør være gjenstand for 
nærmere vurdering er hvorvidt odden, som er foreslått som friluftsområde i sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone, skal inngå i planen eller ikke. Dersom området inngår i planen, vil 
det medføre at grunneierne innenfor området kan kreve innløsning ihht Plan- og 
bygningslovens kap. 15. Dette vil i så fall medføre en økonomisk forpliktelse for Gran 
kommune, som ikke er prissatt. Verdien av selve odden er ikke mulig å fastslå, uten at det er 
gjennomført grunnundersøkelser for å avdekke evt forurenset grunn. Imidlertid er dette et 
område som kan utvikles til et svært attraktivt område. Beliggenheten er unik. Det er sentralt 
ved butikk og det er også satt av et område med formål småbåtanlegg med mulighet for 
gjestehavn og anløpshavn for turistbåt. Rådmannen vurderer at å åpne området for 
allmenheten vil være langt mer positivt for Bjoneroa, enn om dagens bruk fortsetter.  

 
Slik rådmannen ser det, er det to mulige behandlingsmåter: 

1. Planen sluttbehandles, selv om ikke alle merknader er etterkommet. Det foreligger 
imidlertid ingen innsigelser til planen. Rådmannen mener at planforslaget ivaretar 
hensynet til en ønsket utvikling i Bjoneroa. 

2. Planen sendes i retur til administrasjonen for omarbeidelse, slik at merknader fra 
planutvalget i møte 09.03.2016, sak 8/16 imøtekommes. Dette vil ytterligere utsette 
sluttbehandlingen og ikke i samme grad åpne for nye muligheter i Bjoneroa. 

 
Rådmannen beklager at det ikke har vært kapasitet til å gjøre de utredninger som planutvalget har 
bedt om i sak 8/16. Rådmannen kan heller ikke se at det er mulig å prioritere dette foran andre 
oppgaver i nærmeste framtid. Rådmannen mener derfor at det er viktig for videre utvikling av 
Bjoneroa at områdereguleringen nå blir vedtatt og at dette må veie tyngre enn at en får utredet nye 
gangforbindelser langs fylkesveien sørover nå. 
Sluttbehandlingen av områdereguleringen for Bjoneroa innebærer at det er et viktig tiltak i 
småsamfunnsprosjektet for Bjoneroa som nå blir ferdig. Et vedtak av områdereguleringen vil bidra til 
å legge til rette for videre bolig og næringsutvikling i Bjoneroa. Rådmannen anbefaler derfor et 
vedtak i samsvar med alternativ 1. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Annonsering i Hadeland og på kommunens hjemmesider. Berørte parter tilskrives. 
 

 
Dato: 4. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


