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Reguleringsplan for Rognekollen økogrend - Sluttbehandling 

 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for Rognekollen økogrend, med plankart revidert 27.02.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 
01.03.2019 og planbeskrivelse revidert 27.02.2019. 
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Oppsummering 
Hensikten med planarbeidet er å regulere til konsentrert småhusbebyggelse slik at planområdet 
kan utvikles til en økogrend. Planområdet vil erstatte reguleringsplan for Rognekollen i sin helhet. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer minimum 147 nye boenheter innenfor planområdet, mens 
illustrasjonsplanen viser 187 boenheter. Planforslaget er utarbeidet av privat forslagsstiller.  
 

Planutvalget vedtok å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn og høring 28.11.2018. 
Høringsfrist var 04.02.2019. Planforslaget fremmes nå for sluttbehandling. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

Figur 1. Beliggenhet til planområdet vist med blå 
avgrensning . 

Planforslaget fremmes av Feste Kapp AS i 
samarbeid med Stilla Utvikling AS på vegne av 
forslagsstiller Filago Gran AS.  
 
Planområdet ligger nær Mohagen, nordvest 
for Sandvoll-krysset på Jaren, jf. figur 1. 
Planområdet avgrenses i sørvest av 
Gjøvikbanen, i nord delvis av reguleringsplan 
for Bisgård, i nordøst av reguleringsplan for 
Mohagen vest og i øst av skogteig som grenser 
inntil rv. 4. 
 
Planområdet er ca. 155 daa. 
 
Hensikten med planarbeidet er å regulere til 
konsentrert småhusbebyggelse slik at 
planområdet kan utvikles til en økogrend.  

 

 
Figur 2. Utsnitt fra reguleringsplaner. Planavgrensning 
vises med rød stiplet linje. 

Planstatus 
Planområdet er i hovedsak avsatt til 
boligbebyggelse i kommuneplanen. I nordøst 
er 15,5 daa avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting.  
 
Planer som helt eller delvis blir erstattet 
Sørøstre del av planområdet vil erstatte 
vedtatt reguleringsplan for Rognekollen, 
vedtatt 26.05.2011, i sin helhet, jf. figur 2. I 
tillegg vil mindre deler av reguleringsplan for 
Bisgård, vedtatt 20.03.2003, og 
reguleringsplan for Mohagen, vedtatt 
21.07.1978 bli erstattet av reguleringsplan for 
Rognekollen økogrend. 
 

Planområde 

266/126 

266/5 



 

3 
 

 
Figur 3.Forslag til reguleringsplankart for Rognekollen 
økogrend 
 

Figur 4. Illustrasjonsplan som viser mulig utforming. 

Planforslaget 
Planforslaget består av flere arealformål, jf. 
figur 3. Det trekkes fram:  

- Konsentrert småhusbebyggelse, 28 felt med et 
samlet areal på 59 daa og %BYA= 30%/ 35%.  

- Frittliggende småhusbebyggelse, 2 felt med et 
samlet areal på 11 daa og %BYA=25%. 

- Offentlig eller privat tjenesteyting, met et 
areal på 10 daa og %BYA=15%. 

- Uteoppholdsareal, 17 felt med et samlet areal 
på 16 daa. 

- Grønnstruktur, turveg og vegetasjonsskjerm, 
tre ulike arealformål med samlet areal på 21 
daa. 

- Parkering, 13 felt med et samlet areal på 9 
daa. 

- Kjøreveg, gang-/sykkelveg, fortau og annen 
veggrunn – grøntareal, 4 ulike arealformål 
med et samlet areal på 27 daa. 

 
Det er utarbeidet illustrasjonsplan for 
planområdet, jf. figur 4. Det vises her 187 
boenheter. I planbestemmelsene er det satt 
krav om minimum 147 boenheter. 
 
Bebyggelsen i planområdet er planlagt samlet 
og inndelt i åtte mindre grender. De ulike 
grendene ligger rundt hver sin adkomstvei. 
Hver grend består av 20-30 boenheter. Et typisk 
grep for grendene er at boenhetene deler et 
parkeringsanlegg som er lagt helt i starten av 
adkomstveien ved innkjørselen fra samleveien. 
Med dette grepet vil adkomstveien inn til 
boligene være bilfri eller ha svært begrenset 
med biltrafikk. Når bilen er borte vil det være 
plass til lek og annen aktivitet langs veien/ i 
gata. Adkomstveien vil på denne måten kunne 
fungere som et sosialt rom, et gatetun mellom 
husene. 
 

Både saltak og pulttak foreslås tillatt. 
 

Parkeringskrav er foreslått i intervallet 1 til 1,5 
biloppstillingsplasser per boenhet under 85 m2 
bruksareal og mellom 1,5 og 2 per boenhet over 
85 m2. Dette er lavere enn gjeldende 
kommuneplan og noe lavere enn i forslag til ny 
kommuneplan.  
 

De største eiendommene innenfor planområdet 
er gbnr. 155/184, 155/167, 155/12 og 155/181. 
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Figur 5. Illustrasjon av framtidig Rognekollen økogrend.  
 
Overvann 
Langsmed planområdet i nord/vest renner Sørgefossbekken. I notat om overvannshåndtering er det 
derfor utarbeidet en flomvurdering av denne bekken. Faresone flom vises på plankartet der det er 
nødvendig at flomvoll bygges før utbygging av feltet.  
 
Arealregnskap – dyrket areal og dyrkbart areal 
Deler at planområdet er tidligere regulert. Tap av dyrket areal og dyrkbart innenfor dette areal er 
tidligere rapportert inn. Innenfor areal som ikke tidligere er regulert er det ikke dyrket areal, men det 
er 23 daa som er registret som dyrkbart.  
 
Utbyggingsrekkefølge 
I kommuneplanen er det rekkefølgebestemmelse om at området Rognebakken (Rognekollen) skal 
være ferdig utbygd før det tillates oppstart av område B Rognebakken nord. Det er foreslått at denne 
bestemmelsen ikke skal gjelde. 
 

Planprosess 
Oppstartsmøte med kommunen var 15.03.2018. 

Planoppstart 
Plankonsulent varslet om planoppstart 28.05.2018, med frist for innspill 25.06.2018. Det ble da også 
varslet om «mindre» endring av gjeldende reguleringsplan for Rognekollen. Før endring av 
reguleringsplan for Rognekollen ble ferdigbehandlet, ble det gitt beskjed fra forslagsstiller at denne 
ikke skulle prioriteres og at ny plan også skulle omfatte tidligere regulert område. 

Det kom totalt ni innspill/ høringsuttalelser. Plankonsulent har gjengitt og kommentert sju av 
innspillene til planoppstart i planbeskrivelsen kapitel 7. Alle ble kommentert av rådmannen ved 
førstegangsbehandling av reguleringsplanen. 
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Offentlig ettersyn 
Planforslaget har vært til offentlig ettersyn i perioden 19.12.2018 – 04.02.2019. Det er har kommet 
inn åtte høringsuttalelser. Uttalelsene er sammenfattet nedenfor, mens de ligger vedlagt i sin helhet. 
Forslagsstiller har kommentert høringsuttalelsene i planbeskrivelsen kapitel 8.  

Avsender Dato Høringsuttalelse Rådmannens kommentar 
Fylkes-
mannen i 
Innlandet 
(FM) 

26.02.19 1. Planforslaget sikrer i tilstrekkelig grad de 
interesser fylkesmannen har et ansvar for. 

2. Planen har ambisjoner utover det som er 
vanlig både for miljø, men også det sosiale 
aspektet. Fylkesmannen stiller likevel spørsmål 
ved om det er tilstrekkelige bestemmelser for å 
sikre at området bygges ut som en økogrend i 
tråd med intensjonene i planbeskrivelsen. 

3. Det er positivt at det er høye ambisjoner for 
miljøvennlige løsninger og bruk av tre. Vi viser 
til Veileder for bruk av tre – By- og 
tettstedutvikling. Her er det gitt eksempler på 
konkrete forslag til bestemmelser for bruk av 
tre.  

1. Tas til orientering. 
2. Planområdet er avsatt til framtidig 

boligbebyggelse i kommuneplanen 
og det finnes ikke særskilte 
bestemmelser til dette området med 
tanke med økogrend. Plankartet 
skiller seg fra tradisjonelt plankart 
blant annet ved at det er regulert 
felles parkeringsplasser i starten av 
atkomstveger og at atkomstvegene 
skal i hovedsak være bilfrie. 

3. For feltene BKS 1 – 28 sikrer 
bestemmelse 2.3 bruk av tre:  
«Fasadematerialet skal 
hovedsakelig være i treverk.» 

Oppland 
fylkeskom
mune 

04.02.19 1. I all hovedsak finner vi det innsendte 
planmaterialet tilfredsstillende. 

2. Det er en målsetning med planen å legge til 
rette for sosialt felleskap og levende naboskap 
med en blandet befolkning. Ulike boliger skal 
gi plass til forskjellige familiesituasjoner og 
livsfaser. 50 % av boenhetene i hver grend skal 
være tilgjengelige. Det er i tillegg stilt krav til 
tilgjengelige parkeringsplasser og felles 
uteoppholdsarealer. Vi er positive til denne 
målsetningen, som legger seg opp til 
Connected Living-strategien som er vedtatt for 
Gjøvikregionen. 

3. Det er lagt opp til en forholdsvis tett 
bebyggelse med vekt på gode fellesløsninger 
og fellesområder. I den forbindelse anbefaler 
vi at det i bestemmelsene § 2.7 
Uteoppholdsareal, felles - om lekeareal, hadde 
vært stilt krav til sittemuligheter (benk og 
bord). 

1. Tas til orientering. 
 

2. Tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Bestemmelse 2.7 er tilført krav om 
sittemuligheter (benker og bord). 

Statens 
vegvesen 

09.01.19 1. Det bør vurderes om internvegene skal 
reguleres til gang- og sykkelveg som gjøres 
kjørbare for utrykningskjøretøy etc. for å 
signalisere at disse primært skal være bilfrie 
arealer.  

2. Planen inneholder krav til etablering av gang- 
og sykkelveg (SGS 1-4) og fortau (SF1) langs 
adkomstvegen SKV9. I rekkefølge-
bestemmelsene heter det at disse skal bygges 
ut fortløpende slik at de enkelte grendene til 
enhver tid har tilfredsstillende 
adkomstløsning. Det kan være et 
skjønnsspørsmål hva som anses som 
«tilfredsstillende». For å gjøre bestemmelsen 
mer entydig og forpliktende anbefaler vi at det 
settes rekkefølgekrav om trinnvis utbygging av 
både boliger og infrastruktur fra nord og 

1. Forslagsstiller har vurdert det som 
den beste løsningen å regulere til 
kjøreveg. Rådmannen stiller seg 
bak denne vurderingen. 

2. Med tanke på rekkefølgekrav 
knyttet til samlevegen SKV9 og 
den enkelte grend kom 
administrasjonen med tilsvarende 
anbefaling da reguleringsplanen ble 
utarbeidet. Forslagsstiller ønsket 
ikke, da som nå, å utforme 
rekkefølgekrav knyttet spesifikk til 
de enkelte grender for samlevegen 
SK9. Rådmannen stiller seg bak 
denne vurderingen. Ordet 
«tilfredsstillende» er i 
rekkefølgebestemmelse 7 erstattet 
med «fullverdig». 
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sørover, og at hver etappe av gs-vegen knyttes 
til igangsettingstillatele eller brukstillatelse for 
den tilhørende boliggrenda.  

3. Det er positivt at det i bestemmelsene er satt 
krav til sammenhengende gangforbindelse 
gjennom planområdet ned til jernbane-
undergangen, da dette er en viktig snarveg til 
Jaren sentrum. Slik vi oppfatter det vil denne 
gangforbindelsen gå i traseen for SKV9 og 
erstattes av framtidig fortau/gang- og 
sykkelveg. Vi anbefaler at det i bestemmelsene 
presiseres at gangforbindelsen skal være 
tilgjengelig inntil gang- og sykkelveg er etablert 
langs SKV9, og at dette skal være en helårlig 
forbindelse med krav til brøyting på vinteren. 

4. I bestemmelsene settes det krav til 2 
oppstillingsplasser for sykkel pr 100 m

2
 BRA for 

barnehage. Vi anbefaler at sykkelparkering ved 
barnehagen dimensjoneres og utformes slik at 
foreldre også kan sette igjen sykkeltraller, 
helst på et trygt sted under tak. 

 
 
 

3. For å sikre at denne gang-
forbindelsen skal bli brøytet er 
rekkefølgebestemmelse 7 tilføyd 
«helårs, sikret» slik at 
rekkefølgebestemmelsen nå lyder: 
«Det skal til enhver tid være 
sammenhengende helårs, sikret 
gangforbindelse gjennom plan-
området ned til jernbaneunder-
gangen i form av en gruset trasé.» 
 

4. Eier av barnehagetomten (BOP1) 
har ikke vært aktiv part i denne 
reguleringsprosessen da tomten 
tidligere er regulert og fradelt. 
Rådmannen har derfor funnet det 
urimelig å legge inn slik 
bestemmelse. 

  

Norges 
vassdrag- 
og energi-
direktorat 
(NVE) 
 

21.01.19 NVE har sluttet å uttale seg spesifikt til 
arealplaner. Det er kun der kommunen ber 
spesifikt om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger at NVE gir dette. NVE har 
derfor kun gitt generell informasjon og 
veiledning om sitt fagområde. NVE minner om at 
det er kommunen som har ansvaret for at det 
blir tatt nødvendige hensyn til flom- og 
skredfare, vassdrag og energianlegg i 
arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. 

NVEs karttjenester og veilere er brukt 
ved utarbeidelse av planen. 
- Overvann/ flomfare er vurdert i en 

egen utredning. 
- Reguleringsbestemmelser 1.9 tar 

for seg overvann.  
- Langs Sørgefossbekken er det lagt 

inn faresone flom. 
- Sørgefossbekken er regulert til 

grønnstruktur. I 
reguleringsbestemmelse 4.1: 
«Kantvegetasjonen langs bekken 
skal tilfredsstille kravene i 
vannressurslovens §11.»  

Bane NOR 31.01.19 1. I reguleringsbestemmelsene 1.9 Overvann, er 
det sagt at utbyggingen ikke skal medføre økt 
flomføring i bekken. Bane NOR er likevel 
bekymret for at flomsikringsvoll beregnet for 
boligområdet kan medføre større vann-
mengder i Sørgefossbekken inn mot vår 
stikkledning. 

2. Byggegrense mot jernbanen er vist på 
plankartet, men ikke målsatt og ikke omtalt i 
bestemmelsene. I ROS-analysen står det at 
byggegrensen mot jernbanen skal være 30 
meter, slik Bane NOR krever. Dette må inntas i 
reguleringsbestemmelse 1.4 sammen med de 
andre byggegrensene. 

3. ROS-analysen har vurdert Transport- og 
sikkerhet i forhold til jernbane. Sikkerhets-
gjerde er inntatt i rekkefølgekrav 7.2 b). 
Beskrivelsen er for dårlig. Bør endres til: 
«Flettverksgjerde på minst 1,8 meter skal 
settes opp mot jernbanen i hele planens 
lengde. Nøyaktig plassering avklares i 
samarbeid med Bane NOR.» 
Bane NOR er bekymret for at barn kan bli 

1. Administrasjonen, forslagsstiller og 
plankonsulent med fagperson på 
overvann, hadde avklaringsmøte 
med Bane NOR 20.02.2019. I dette 
møtet ble reguleringsplanens 
løsninger med tanke på overvann 
godkjent av Bane NOR.  
 

2. «Byggegrense mot jernbane er 30 
meter fra spormidt.» er tatt inn i 
bestemmelse 1.4. 

 
 
 
 

3. I ovennevnte avklaringsmøte med 
Bane NOR ble dette temaet drøftet. 
I etterkant av dette møtet utarbeidet 
plankonsulent forslag til ny 
rekkefølgebestemmelse 7.2 b). 
Forslag til ny rekkefølge-
bestemmelse er godkjent av Bane 
NOR i epost av 25.02.19 og i brev 
datert 27.02.19. 
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fristet til å benytte planovergangen ved 
Sørgefossbekken, i forbindelse med lek og 
fritid. Vi ser for oss at vinterstid kan barn 
ake/stå på ski nedover mot Sørgefossbekken 
og jernbanen, og kan bli fristet til å krysse 
jernbanen på planovergangen km. 73,61. For å 
hindre barn i å komme ned til jernbanesporet 
her, ber vi om at gjerdet også føres noen 
meter oppover ved bekken. Bør inntas som en 
ekstra setning i rekkefølgekrav 7.2 b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freddy 
Lyvad 
(gbnr. 
155/71) 

28.01.19 1. Det foreslås at vei f_SKV4/Grend 1 videreføres 
østover med samme standard og med 
senterlinje omtrent i dagens vei slik det ble 
foreslått og tegnet ut av «Feste Kapp AS» 
0.12.2010. Dette ble senere bekreftet i avtale 
om avståelse av grunn for min eiendom med 
«Ravnkollen økosamfunn» 25.1.2017. Dette 
forslaget er vist i to alternativer. 

2. En slik utvidelse vil medføre at også tomtene 
155/70,155/71, 15572, 155/74/ og 155/60 og 
felleslekeområde f_BUT 12 blir tilknyttet en 
god framtidsrettet adkomst. Dersom f_SKV 4 
videreføres som foreslått ovenfor, kan 
tomtene 155/70 -71-72 osv ha adkomst fra 
Grend 1. 

3. I planforslaget har ikke f-BUT 12 fått adkomst 
via en vei som standardmessig og 
veirettsmessig er på linje med de andre veiene 
i området. 

4. Forslag til endringer av bestemmelser for 
BKS1:  
- «konsentrert småhusbebyggelse med BYA 

30 - 35%». Det finnes, etter min mening, 
ingen logisk eller planpolitisk grunn til at 
denne eiendommen bør ha lavere 
utnyttelse enn de øvrige eiendommene i 
planområdet. 

- «Innenfor BFS 1 skal bebyggelsen utformes 
med pulttak eller saltak.» 

- BFS 1 gis tilknytting til uteoppholdsareal f_ 
BUT12, jfr. §1.1. 

- BFS 1 gis adgang til f_SVG 18 og f_SVG 26. 
5. Rekkefølgebestemmelse 7.1 e) er uklar som 

det er vanskelig å se rekkevidden av. Ber om 
nærmere redegjørelse før endelig vedtak. For 
øvrig vil jeg presisere at eiendommen 155/71 
har tinglyst veirett via hovedbølet Granlund. 

6. Påpeker på at det er en uoverensstemmelse 
mellom Grunnboka og Skylddelingsforretning 
for eiendommen 155/70 og viser til 
skylddelingspapirene fra 1965. 

1. Foreslåtte endringer til ny adkomst 
til BFS 1 vil kreve nytt offentlig 
ettersyn. Kommunen er kjent med 
eier av gbnr. 155/70 ikke ønsker 
veg gjennom sin eiendom som 
begge foreslåtte alternativer viser. 

2. Ingen av eiendommene innenfor 
BFS1 har ved planoppstart ytret seg 
om at de ville være med å 
utarbeide/ forme reguleringsplanen. 
En slik endring vil kreve nytt 
offentlig ettersyn. 

3.  Uteoppholdsareal f_BUT 12 er 
felles for grend 3 (BKS 8–10) og er 
ikke tiltenkt for BFS 1. Adkomst til 
dette arealet vil skje gjennom BKS 
8 og turveg f_GT 8. 

4. Ingen av eiendommene innenfor 
BFS1 har som nevnt sagt at de ville 
være med å utarbeide/ forme 
reguleringsplanen. Flere av 
foreslåtte endringer vil kreve nytt 
offentlig ettersyn og private avtaler 
med forslagsstiller. Forslagene kan 
derfor ikke innarbeides. 

5. Rekkefølgebestemmelse 7.1 e) er 
endret fra tiltak innenfor BKS1 til 
«nye boenheter» innenfor BKS1. 
Bakgrunnen for bestemmelsen er at 
snuplass for renovasjon ikke er 
ivaretatt i plankartet. 
Rekkefølgebestemmelsen foreslår 
to alternativer dette kan løses på. 
En annen mulighet er å endre 
planen, men dette krever initiativ 
for eiere innenfor BFS1. 

6. Eiendommen 155/70 ble oppmålt 
29.08.18 og planen viser gjeldende 
eiendomsgrenser. Grensepunkter 
mot Lyvads eiendom 155/71 ble 
ikke endret.  

Halvor 
Arnkværn 
Jacobsen 
(gbnr. 
155/23) 

18.02.19 1. Det noteres at det i punkt 3.1 beskrives at, 
a_SKV12 skal være adkomstvei for skogdrift 
for min eiendom 155/23.  

2. Det påpekes fra min side, at det også skal 
beskrives at denne vegen (SKV12), også skal 
gjelde som adkomstvei for fremtidig næring-

1. Dette er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelse 3.1. 

2. Ønske om omregulere skogteig til 
bebyggelse er ikke en del av denne 
planprosessen. Området er vist som 
LNF i kommuneplanens arealdel 
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/boligbebyggelse til min eiendom 155/23, da 
det er ønskelig å omregulere denne eiendom 
fra LNF til bebyggelse. 

(KPA) og utbygging her må utredes 
i forbindelse med revisjon av KPA. 
Alternativt kan eier fremme forslag 
om privat reguleringsplan med 
konsekvensutredning. 

Torleif 
Kildal 

11.01.19 Vurder om planbestemmelse 3.1 bør inneholde 
noe tekst om at kjøreveg skal ha tillegg for 
breddeutvidelse i svinger ihht. det som er 
regulert og vist i tekniske planer. I en sving langs 
o_SKV9 er det f.eks. prosjektert breddeutvidelse 
1,2 meter på hvert kjørefelt, som gir en total 
vegbredde på 8,4m i den skarpe svingen. 
At denne breddeutvidelsen etterleves av 
utbygger/entreprenør er vesentlig for 
fremkommelighet for store kjøretøyer, og de 
som eventuelt møter dem på glatt vinterveg i 
stigning på 10% i skarp sving. 
Den tekniske planen ser bra ut. 

Rådmannen synes det er positivt at 
privatperson har satt seg inn i den 
tekniske planen. Rådmannen har 
vurdert at foreslått presisering er 
unødvendig da breddeutvidelse er 
sikret i plankartet og teknisk plan. 
Vegen vil ikke bli godkjent om den 
ikke bygges som regulert. 

 

Endringer etter offentlig ettersyn 
Plankart, revidert 27.02.2019  

 Forenklinger av formålsgrenser 
 

Bakgrunn for endring på plankart er at formålsgrenser vil ved fradeling være framtidige 
eiendomsgrenser. I planforslaget var det unødvendig mange punkter langs formålsgrensene. Dette er 
forenklet noen steder, i hovedsak langs samleveg o_SKV9. 
 
Reguleringsbestemmelser, revidert 01.03.2019 – endringer er vist med blå skrift 

 Tilføyelse 1.4 Byggegrenser: «Byggegrense mot jernbane er 30 meter fra spormidt.» 

 Tilføyelse 2.7 Uteoppholdsareal, felles, f_BUT 1-17: «f_BUT 1-17 skal være felles 
uteoppholdsareal med sittemuligheter (benker og bord) og lekeplass for den enkelte grend i 
henhold til tabellen over og være ferdig opparbeidet før andre halvdel av antall boenheter i hver 
grend kan gis igangsettingstillatelse.» 

 Endring 7 Rekkefølgebestemmelser, første avsnitt: «o_SKV 9 med tilhørende o_SGS 1-4 og o_SF 1 
skal bygges ut fortløpende slik at de enkelte grendene til enhver tid har fullverdig 
adkomstløsning.» (endret fra tilfredsstillende) 

 Tilføyelse 7 Rekkefølgebestemmelser, andre avsnitt: «Det skal til enhver tid være 
sammenhengende helårs, sikret gangforbindelse gjennom planområdet ned til 
jernbaneundergangen i form av en gruset trasé.» 

 Endring 7.1 e): «Før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for nye boenheter innenfor BFS1 
skal vendehammer for f_SKV11 eller gjennomkjøring til f_SKV1 sikres ved avtale.» 

 Endring 7.2 b): «For boliger innenfor den enkelte grend 2 og 4 (BKS 4-7 og BKS 11-14) skal 
flettverksgjerde med høyde minst 1,8 meter langs jernbanen i hele planens lengde, samt 
forlenget fram til planovergangen, inklusiv utbedret låsbar grind/port pluss 40 meter forbi 
planovergangen være satt opp. Nøyaktig plassering avklares i samarbeid med Bane NOR.» 

 

Bakgrunn for endringer i reguleringsbestemmelsene er høringsuttalelsene, som gjengitt og 
kommentert ovenfor.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 

 Plan- og bygningsloven 
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 Naturmangfoldloven 

 Kulturminneloven  

 Folkehelseloven 

 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015)  
 
Eksisterende planer 

 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011, med revideringer i henhold til vedtak 21.10.2014 
i Kommunestyret. 

 

 Komunedelplan for energi og klima 2009 – 2014, vedtatt 02.04.09. 
 

 Reguleringsplan for Rognekollen, vedtatt 26.05.2011. 
 

 Reguleringsplan for Bisgård, vedtatt 20.03.2003. 
 

 Reguleringsplan for Mohagen, vedtatt 21.07.1978. 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak av reguleringsplan for Rognekollen av Kommunestyret 26.05.2011. 
 
Økonomi 
Ingen 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Planforslaget vurdert opp mot lover, forskrifter og føringer 
KU forskriften (konsekvensutredningsforskriften) §§ 3 og 4 – utredningsplikt: Planforslaget omfatter 
ikke tiltak nevnt i vedlegg 1 eller 2 og er dermed ikke konsekvensutredningspliktig. 
 
Plan- og bygningslovens kap 12: Planforslaget tilfredsstiller lovkravene. 
 
Naturmangfoldloven § 7: I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører 
naturmangfoldet vurderes etter lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 

Søk i Naturbasen til Miljødirektoratet 19.11.2018 viser at hverken utvalgte naturtyper, andre 
naturtyper, arter av nasjonal eller stor forvaltningsinteresse eller fremmede arter er registret 
innenfor planområdet. Søk i Artsdatabankens artskart 19.11.2018 viser en registering av en rødlista 
art innenfor planområdet i kategorien «Nær truet». Denne registeringen er fra 1969 av 
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ospeskjellsopp, koordinatpresisjonen er oppgitt til 707m og navn på sted er angitt til Jaren. Da 
registeringen er unøyaktig og av eldre dato er det valgt å ikke vektlegge denne registreringen.  

Ut fra beliggenhet og tiltakets omfang, er kravet til kunnskapsgrunnlag vurdert som oppfylt, jf. 
naturmangfoldloven § 8. Dermed vil ikke § 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende. 

Naturmangfoldlovens § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Området fremstår i dag som et skogsområde 
som i hovedsak ikke er bebygd. Tiltaket vil medføre markant endring i arealbruk, og dermed en stor 
belastning på økosystemet. Samtidig er det ikke registrert noe naturmangfold av spesiell verdi 
innenfor planområdet, så det er ingen særlige verdier som vil gå tapt. 

For å redusere de negative effektene på økosystemet, legger planen opp til en bevaring av 
Sørgefossbekken og vegetasjonen rundt denne, i henhold til naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene 
ved miljøforringelse). I tillegg har administrasjonen tilført reguleringsbestemmelse 1.10 om 
fremmede arter: «Det skal ikke innføres eller spres fremmende arter ved tiltak innenfor 
planområdet.» 
 

Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) vil ikke gjøre seg gjeldende i 
denne saken.  
 
Kulturminneloven § 9. Undersøkelsesplikten er oppfylt ved at kulturarvenheten i Oppland 
fylkeskommune har utført arkeologisk registering. Det er også tatt inn bestemmelse 1.2 om varsling 
ved funn av automatisk fredete kulturminner. 
 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Planområdet ligger 
forholdsvis sentralt i Gran kommune, i gangavstand til busstopp og til Jaren stasjon.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging: Det er utarbeidet støyrapport for 
planområdet. Beregnet støysone i 4 meters høyde med planlagt bebyggelse. Denne støysonen er lagt 
inn på plankartet. Siden beregnet støysone er med planlagt bebyggelse er det lagt til i 
reguleringsbestemmelse 6.1 Støysoner: «Det vises til støyrapport utarbeidet av Feste NordØst AS, 
datert 30.10.2018.» Støykildene til planområdet er fra Gjøvikbanen og rv. 4. Innenfor areal som er 
utsatt for støy fra jernbanen er det ikke foreslått utbyggingsområder. Byggegrense fra jernbanen er 
30 m, mens støysonen langs jernbanen strekker seg ca. 20 m. Felt BKS 9, BKS 10 og BFS 1 ligger delvis 
innenfor gul støysone til rv. 4, totalt under 2 daa. Dette er støysone som er beregnet i 4 meters 
høyde. Det er ikke foreslått støyskjermingstiltak. I støyrapporten opplyses det at det er beregnet 
virkningen av støyskjerm på deler av strekningen langs rv. 4. Støyskjermen måtte vært lang og ville 
gitt marginal effekt. Det er derfor i reguleringsbestemmelse 1.8 satt vilkår som må oppfylles for at 
det skal kunne tillates bebyggelse innenfor gul støysone (gjennomgående boenhet med tilgang til 
stille side, hver boenhet ha minimum et soverom med vindu mot stille side). Det er også beregnet 
støysone i 1,5 meters høyde med tanke på uteoppholdsarealer. Denne viser kun punktinnslag av gult 
støynivå innenfor planområdet. I reguleringsbestemmelse 1.8 er det satt krav om at: «Alle boenheter 
skal evt. gjennom lokale støyskjermingstiltak ha tilgang til private og felles utearealer hvor 
støygrensene i tabell 3 i T1442 tilfredsstilles.» Det er ikke foreslått særskilt rekkefølgekrav til dette, 
men kan knyttes til rekkefølgekrav 7.3 «Rekkefølgekrav før ferdigattest for tiltak».  
   
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging: Innenfor planområdet er det regulert 17 
felt til felles uteoppholdsarealer med et samlet areal på 16 daa. For 13 av feltene er det krav om 
lekeelementer i form av minimum to lekeapparater, naturlig terreng og vegetasjon. Det er ikke 
avklart til hvilken skolekrets planområde vil tilhøre. Planområdet vil enten tilhøre skolekrets Moen 
eller Brandbu. Moen barneskole ligger 1,5 – 2,0 km fra planområdet, mens Brandbu barneskole/ 
ungdomsskole ligger ca. 4 km fra planområdet. Skolevegen til nevnte skoler vil i hovedsak gå på gang- 
og sykkelveg, mens resterende del vil gå via interne boligveger. 
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Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming: Det er stilt krav om at 50% av boenheter innen 
hver grend skal ha alle hovedfunksjoner på boligens inngangsplan. For gangadkomst og felles 
uteoppholdsareal er det egen reguleringsbestemmelse om universell utforming.  
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015): Planforslaget åpner for en 
forholdsvis høy arealutnyttelse med konsentrert småhusbebyggelse. 
 

Planforslaget vurdert opp mot eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel: Planområdet er i hovedsak avsatt til framtidig boligbebyggelse. Deler av 
planområdet er avsatt til framtidige arealformål, offentlig og privat tjenesteyting, friområde og veg, 
med bakgrunn i reguleringsplan for Rognekollen.  
Bestemmelsenes §1.7 stiller rekkefølgekrav: «I området Rognebakken (Rognekollen) skal tidligere 
regulert område Rognebakken og område B Rognebakken Sør være ferdig utbygd før det tillates 
oppstart av område B Rognebakken Nord.»  
Planforslaget omfatter begge områder og legger opp til at utbyggingen kan skje i takt med utbygging 
av infrastruktur fra nord til sør. 
 
Reguleringsplan for Rognekollen: Hele denne reguleringsplanen blir erstattet av 
reguleringsplanforslag for Rognekollen økogrend. Disse endringen var opprinnelig planlagt utført 
først, gjennom en endring av reguleringsplan for Rognekollen. Endringer fra gjeldende 
reguleringsplan er i hovedsak: 
- «Ringveg» fra samleveg er erstattet av to adkomstveger med snumulighet i hver ende. Dette betyr 

at utbygging gbnr. 155/167 ikke avhengig av veg gjennom private eiendommer 155/70, 155/71, 
155/72, 155/74 og 155/60. 

- Parkeringskrav er redusert. I gjeldende reguleringsplan er det krav om 1 parkeringsplass pr. 
boenhet i garasje/ carport og i tillegg minimum 1 biloppstillingsplass pr. hovedboenhet. For 
hybelleilighet i enebolig skal det anlegges 1 ekstra parkeringsplass. Vurdering av parkeringskrav i 
reguleringsplanforslag til Rognekollen økogrend er gjort under «Planforslaget» - «Parkering». 

- Mulighet til å bygge seksmannsboliger i tillegg. 
- Gesimshøyde for pulttak er endret fra 7,0 m til 8,0m. 
- Mulighet for å bygges felleshus på areal regulert til uteoppholdsareal. 
 
Reguleringsplan for Bisgård: Denne reguleringsplanen blir erstattet i ytterkant mot Sørgefossbekken 
fire steder med totalt ca. 370 m2, fra «bolig» til «grønnstruktur». Dette har bakgrunn i at det ikke ble 
målt opp eiendomsgrenser før reguleringsplan for Bisgård ble utarbeidet. Reguleringsplan for 
Rognekollen følger oppmålt eiendomsgrense mellom gbnr. 153/21 og 155/184. 
 
Reguleringsplan for Mohagen: Denne reguleringsplanen blir erstattet i ytterkant mot 
Sørgefossbekken et sted med 255 m2, fra «skogbruk» til «grønnstruktur». Bakgrunnen er oppmåling 
av eiendom 155/184. 
 
Kommunedelplan for energi og klima: Planområdet har gode muligheter for aktiv transport. 
 

Øvrige vurderinger av planforslaget 
Planforslaget virker godt gjennomarbeidet, men på grunn omfattende planmateriale og kort tid før 
innsending av planforslaget til skrivefrist, kan det bli oppdaget behov for mindre endringer før 
sluttbehandling av reguleringsplanen. Under følger tema som det er gjort en særskilt vurdering av. 
 
Vegnavn: Både samleveg og adkomstveger vil bruke den eksisterende vegadressen Rognebakken. Det 
er derfor ikke behov for nye vegnavn. 
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Renovasjon: På oppstartsmøtet anbefalte administrasjonen nedgravde avfallsløsninger. 
Forslagsstiller var da enig dette, men da forslag til reguleringsbestemmelser ble sendt inn var 
ordlyden slik: «Innenfor områdene skal det etableres felles renovasjonsanlegg og delvis nedgravde 
løsninger tillates.» Dette er en bestemmelse som ikke krever at det skal være nedgravde 
avfallsløsninger. Administrasjonen stilte derfor spørsmål ved dette og fikk til svar at forslagstiller ikke 
ønsket å binde seg til at det skulle være nedgravde avfallsløsninger. Hadeland og Ringerike 
avfallsselskap (HRA) anbefaler også nedgravde avfallsløsninger, men har ikke hjemmel for å kreve 
det. Det er kun gjennom planbestemmelser eller egen forskrift at det kan hjemles krav om dette. 
Nedgravde avfallsløsninger medfører i dag en ekstra kostnad for utbygger. Dette kan være årsak til at 
en utbygger velger vekk dette, selv om det finnes mange fordeler med nedgravde avfallsløsninger 
ved konsentrert utbygging. Rådmannen mener nedgravde avfallsløsninger er framtidsrettet og har 
derfor vurdert om reguleringsbestemmelsen burde vært endret til: «Innenfor områdene skal det 
etableres felles, delvis nedgravde renovasjonsanlegg.» Da dette er et prinsipielt spørsmål som ikke er 
politisk avklart velger rådmannen ikke å fremme dette forslaget. Det er først de siste årene at HRA 
har kunnet hente avfall fra nedgravde løsninger og det er derfor få eksempler på at et slikt krav er 
blitt satt i reguleringsplaner i Gran kommune. I reguleringsplan for Trulserud, felt B4, som nå er lagt 
fram for sluttbehandling, er det krav om felles nedgravd avfallsløsning. 

Administrasjonen har gitt tilbakemelding om at renovasjonsløsning skal godkjennes av lokalt 
avfallsselskap. Dette rekkefølgekravet er ikke innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, noe 
administrasjonen antar er en forglemmelse. Administrasjonen har derfor revidert 
rekkefølgebestemmelse 7.1 og lagt til nytt punkt g) «Renovasjonsløsning skal være godkjent av lokalt 
avfallsselskap.»  
 
Parkering: Parkeringskravet er redusert i forhold til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan.  
I planbeskrivelsen har forslagsstiller redegjort for at dette er en del av det totale konseptet med en 
økogrend, og at det ligger godt til rette for både å gå og sykle og å bruke kollektivtrafikk til og fra 
viktige funksjoner og knutepunkt. Rådmannen mener at parkeringskravet er akseptabelt og at det 
ikke er grunn til å kreve større areal avsatt til parkering. 
 
Rekkefølgekrav §1.7 i kommuneplanen: I kommuneplanen er det innarbeidet et krav om at den 
tidligere regulerte delen av Rognekollen skal være ferdig utbygd før det tillates oppstart av den 
uregulerte delen av området som er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanen.  
Forslagsstiller foreslår at denne bestemmelsen om utbyggingsrekkefølge oppheves. Forslagsstillers 
argumenter for dette, er at det nå foreligger forslag til en samlet, helhetlig reguleringsplan med 
utgangspunkt i et prosjekt. Ved ny vedtatt reguleringsplan, mener forslagsstiller at det vil være 
hensiktsmessig å kunne bygge ut trinnvis langs samlevegen o_SKV9 (Rognebakken) etter hvert som 
det bygges ut fra nord og nedover lia. I hovedsak ligger tidligere regulert areal sørøst for samlevegen 
o_SKV9. Rådmannen er enig i at det vil være hensiktsmessig å kunne bygge ut på begge sider av 
samlevegen og mener forutsetningen for rekkefølgekravet i kommuneplanen nå er endret, med en 
samlet reguleringsplan for hele området. I reguleringsbestemmelsen er det satt krav om at det til 
enhver tid skal være sammenhengende gangforbindelse gjennom planområdet ned til 
jernbaneundergangen i form av en gruset trasé.  
 
Reflekterende takflater: Av hensyn til omkringliggende bebyggelse er det i planbeskrivelsen gjort 
rede for solcellepanel på tak og mulige refleksjoner fra disse. Forslagsstiller konkluderer med at risiko 
for sjenerende refleksjon er svært liten. Rådmannen anser at takvinkler, solretning og vegetasjon er 
planlagt på en slik måte at naboene neppe vil få refleksjoner.  
 
Overvann/ flom: Sørgefossbekken avgrenser området mot nord/vest. Den renner ut i Vigga ved 
Bilskadeinstituttet og det har vært gjentatte flomhendelser knyttet til bekken. Det har derfor vært 
viktig å sikre at utbyggingen ikke medfører raskere avrenning av overvann til Sørgefossbekken enn 
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det som var tilfelle før utbygging. Dette er ivaretatt gjennom en egen overvannsutredning, som har 
tatt utgangspunkt i trestegs prinsippet: 

1. Fange opp og infiltrere overvannet 
2. Forsinke og fordrøye 
3. Sikre trygge flomveger 

Overvannsutredningen viser at bekkekulverten under Gjøvikbanen er underdimensjonert og at ved 
store flomhendelser, vil vannet følge vegundergangen ved Rogne. Dette er imidlertid tilfelle også i 
dagens situasjon og utbyggingen vil ikke medføre en forverring. 
På bakgrunn av overvannsutredningen er det tatt inn reguleringsbestemmelser som sikrer at 
overvannet blir håndtert på en trygg måte. I tillegg er det tatt inn bestemmelser om flomvoll og 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at området ikke bygges ut før Sørgefossbekken er tilstrekkelig 
flomsikret. 
Rådmannen mener at det er gjort et godt arbeid som sikrer framtidig bebyggelse, og som sikrer at 
eksisterende bebyggelse ikke blir påført større fare og belastning enn det som er dagens situasjon.  
 

Rådmannens konklusjon: 
Planforslaget legger opp til en fornuftig utnytting av et område som ligger sentralt på Jaren. Det er 
ikke framkommet åpenbare konflikter, verken i forhold til lovpålagte hensyn eller i forhold til 
eksisterende bebyggelse og bruk av området. Rådmannen anbefaler følgende vedtak: 
 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for Rognekollen økogrend, med plankart revidert 27.02.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 
01.03.2019 og planbeskrivelse revidert 27.02.2019. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato.» 
 
Alternativt vedtak:  
«I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 avvises forslag til reguleringsplan for Rognekollen 
økogrend, med plankart revidert 27.02.2019, reguleringsbestemmelser revidert 01.03.2019 og 
planbeskrivelse revidert 27.02.2019. 
________ 
 
Dersom alternativ vedtak velges, kan argumenter for å avvise planforslaget være at det det ikke er i 
tråd med kommuneplanen når det gjelder utbyggingsrekkefølge, jf. kommuneplanbestemmelse § 
1.7, og at parkeringskrav er lavere enn i kommuneplanbestemmelse § 1.11. 
 
Rådmannen mener at dette er en utbygging i tråd med overordnede retningslinjer og er en ønsket 
utvikling i tilknytning Jaren og anbefaler derfor ikke alternativt vedtak. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Annonse i avisa Hadeland og utleggelse på kommunens nettside/ planinnsyn. Berørte parter 
tilskrives. 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


