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Vedlegg 2 

 
NOTAT 
Merknader til varsel om oppstart og forslag til planprogram - oppsummering og 
kommentarer 
 
Statens vegvesen (SVV), 15.01.19 
Innledningsvis kommenterer SVV hensynet til overordnet plan. Planområdet er ikke avsatt til 
boligområde i gjeldende kommuneplans arealdel, som ble vedtatt i 2011. Arealdelen er 
under revisjon og var på tredje gangs høring høsten 2017 uten at området var omtalt som 
aktuelt byggeområde for bolig. SVV ser det som uheldig at området ikke har vært gjenstand 
for en helhetlig vurdering og prioritering i kommuneplanprosessen. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging har som mål å 
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til 
rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Planområdet ligger utenfor 
tettbebyggelsen på Brandbu, og SVV mener dette kan bidra til at området i stor grad blir 
bilbasert. Det er gang- og sykkelvei til Brandbu sentrum langs fv. 44, mens kollektivtilbudet 
er begrenset. Statens vegvesen ber derfor om at samordnet areal- og transportplanlegging 
tas med som utredningstema, og at det gjøres en enkel beregning av trafikkmengde og ev. 
transportmiddelfordeling som følge av planlagt utbygging. Videre bør tiltaket vurderes opp 
mot mål om kompakt tettstedutvikling og redusert transportbehov jf. de statlige 
planretningslinjene. 
 
Området har i dag atkomst fra fv. 44 Eggelinna via kommunal vei Dæhlengutua. Krysset har 
begrensa sikt og en uheldig utforming. I gjeldende reguleringsplan for Solvang skole (vedtatt 
2003) er det regulert inn en annen atkomstvei lenger sør langs fv. 44. Denne vil beslaglegge 
dyrka mark, og nytt kryss med fylkesveien vil heller ikke her få optimale siktforhold. 
Statens vegvesen kan akseptere at Dæhlengutua fortsatt brukes som hovedatkomst til 
planområdet under forutsetning av at kryss med fv. 44 flyttes nordover slik at oppgitte krav 
til frisikt og utforming innfris 
 
Vurdering av atkomstalternativer er ivaretatt i planprogrammet, men SVV anbefaler at 
planområdet utvides til fylkesveiens midtlinje slik at hele kryssområdet, inkludert frisiktsona 
kommer innenfor planområdet. SVV anbefaler at lokalisering av krysset, inkludert plan- og 
profiltegning og sporingskurver avklares med vegvesenet før planforslaget sendes på høring. 
 
Fv. 44 er klassifisert som lokal atkomstvei, med 15 meter byggegrense målt fra veiens 
senterlinje. SVV ber om at byggegrensa inntegnes og målsettes i plankartet. 
 
I oppstartvarselet er det opplyst at området betjenes med buss langs fv. 44 Eggelinna, men 
ifølge opplysningene som SVV har er det ikke avmerket holdeplass ved Solvang. Vi ber om at 
kollektivtransport tas med som utredningsteam, og anbefaler at det reguleres inn 
bussholdeplass.  
 
Plassering av holdeplass og valg av holdeplasstype må avklares i planprosessen i samråd med 
vegvesenet og Oppland fylkeskommune/Opplandstrafikk. 
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Det er viktig at trafikksikkerhet og god tilrettelegging for gående og syklende vektlegges i 
planarbeidet. Det må også sikres trygg gangatkomst til holdeplasser og forbindelsen mellom 
eksisterende gang- og sykkelvei langs fv. 44 og fortau langs Dæhlengutua må bedres. 
 
Kommentar: 

Kommentarene fra Statens vegvesen tas med videre inn i planarbeidet. 
 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 04.01.19 
Innledningsvis gir NVE generelle råd om flom, erosjon og skred. Videre minner de om at hvis 
planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 
 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 
skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av 
vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE 
kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt 
nok ivaretatt i planen. 
 
NVE lister opp nyttige veiledere og verktøy for bruk i planarbeidet, og opplyser om at de 
legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved 
offentlig ettersyn. 
 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 
til konkrete problemstillinger, og ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet 
til NVE hva en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken. 
 
Kommentar: 

Kommentarene og informasjonene fra NVE tas med videre inn i planarbeidet, og 
planforslaget sendes til etaten på høring og offentlig ettersyn. 

 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 29.01.19 
DMF kan ikke se at planen kommer i konflikt med registrerte forekomster av mineralske 
ressurser eller medfører uttak av masser som vil omfattes av mineralloven. På bakgrunn av 
dette har DMF ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeidet. 
 
 
Fylkesmannen i Innlandet, 25.02.19 
Fylkesmannen innleder med å kommentere planene om boligområde på Solvang sett i lys av 
kommuneplanes arealdel for Gran kommune. Denne er for tiden under revisjon, og det 
aktuelle området er ikke foreslått avsatt til byggeområder for bolig. Fylkesmannen mener 
det er uheldig planlegging å ikke vurdere mulig boligområde på dette arealet sammen med 
den helhetlige boligsturkturen som en kommune skal vurdere og fastsette. Utarbeidelse av 
planer som tilrettelegger for boligbygging i strid med kommuneplanprosessen kan 
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undergrave de faglige vurderingene og prioriteringene som er lagt til grunn for utarbeidelse 
av komuneplanen. 
 
Videre vises det til Fylkesmannens forventninger for den videre planlegginga og ber om at 
disse blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Særlig presiserer Fylkesmannen at formålet med 
planarbeidet kan være i konflikt med nasjonale og regionale nteresser knyttet til fortetting, 
areal- og transportplanlegging. 
 
Avslutningsvis kommenterer Fylkesmannen at det kun foreligger et alternativ for 
planarbeidet. Fylkesmannen påpeker at en omdisponering og opparbeidelse av området til 
landbruksformål er et opplagt alternativ som også må utredes. 
 
Kommentar:  

Merknadene fra Fylkesmannen Innlandet tas med videre inn i planarbeidet, og 
problemstillingen om å opparbeide av området til landbruksformål tas med som 
alternativ II. 

 
 
Naboer Kristian Dæhlen, Lars Christian Stenersen og Hans Skari, 25.02.19 
Naboene til planområdet har sendt inn en fellesuttalelse til varsel om oppstart av 
planarbeidet. Innledningsvis peker naboene på at området er et 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. 
 
Videre mener naboene at de tilsendte dokumentene inneholder feil når det gjelder 
arealangivelse og avgrensning av området. De mener at det er et misvisende kartutsnitt som 
er sendt ut i forbindelse med varsel om oppstart, og at området omfattes av en utvidelse av 
Solvang skole som hverken er vedtatt eller som de som naboer har fått varsel om. 
 
Naboene er enige om at de ønsker at nåværende landbruksareal skal beholdes som 
landbruksareal, og ønsker å få anledning til å kjøpe tilbake deler av arealet for å få større 
avstand fra den planlagte nye bebyggelsen eller for å få litt større jorder inntil Solvang.  
 
Bygging av rekkehus vil bryte totalt med byggeskikk i området og vil gjøre om det tidligere 
skolearealet til et område med tettstedpreg. Naboene frykter at konsekvensene kan bli at 
kommunen og utbyggere vil planlegge ytterligere utbygging med boliger i et 
landbruksområde som er i aktiv bruk. Dette vil bryte med jordverninteresser, som de mener 
må ha høy prioritet. 
 
Når det gjelder omlegging av vei, er det nye krysset er tegnet i sterk stigning på fylkesvei 44. 
Naboene er imot at veien flyttes som skissert på plantegningen. Dette vil ikke bedre 
trafikksikkerheten og ny veiføring vil være til økt sjenanse for naboer og vil ødelegge 
kulturlandskapet i dette landbruksområdet. Naboene anbefaler heller en liten justering av 
eksisterende vei mot Eggelinna. 
 
Området langs Eggeelva er et våtmarksområde med trær og til dels urørt natur hvor 
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dyreliv og botaniske forhold ikke har blitt nøyaktig kartlagt. Naboene ser for seg at det kan 
finnes dyre- eller planteliv der som krever spesielle tiltak for å beholde det. Videre opplyses 
det om at det tidligere er funnet en gravhaug omtrent 250 meter nord for Solvang. Det har 
stoppet utbygging av enebolig tidligere. 
 
Avslutningsvis konkluderer naboene med at de ikke er positive til kommunens ønske om å 
starte omregulering av arealer tilknyttet Solvang skole og omlegging av vei som beskrevet 
ovenfor.  
 
Kommentar: 
Varsel om oppstart av planarbeidet omfattet større områder enn det som er planlagt 
regulert til boligformål. Dette er gjort for å oppheve gjeldende reguleringsplan, herunder ny 
atkomstvei fra sør. Veien, som naboene kommenterer, er altså ikke lengre aktuell og 
planlegges regulert til landbruksformål. Videre var store områder rundt dagens skole tatt 
med for å endre formål fra offentlig bebyggelse, skole, til landbruksformål. I nordvest var det 
tatt med ekstra areal, for å få mulighet til en mer trafikksikker vei fra fylkesveien og ned til 
planområdet. 
 
Etter høring av forslag til planprogram er planområdet vesentlig redusert, jf. vedlegg til 
fastsatt planprogram. 
 
Planarbeidet vil i liten grad berøre kantskogen lange elva, og dermed vi ikke kantskog og 
biologisk mangfold påvirkes av en utbygging ved den tidligere skolebebyggelsen. Når det 
gjelder kulturminner har Oppland fylkeskommune varslet at de vil undersøke området, jf. 
Uttalelse fra Oppland fylkeskommune, kulturarv. 
 
Omdisponering av arealet til landbruksformål vil bli tatt med i videre utredninger. 
 
 
Oppland fylkeskommune, (OFK), 29.01.19 
Regionalenheten 
Oppland fylkeskommune mener at planprogrammet i hovedsak gir gode rammer for 
gjennomføring av planprosessen, men har følgende kommentarer til planprogrammet: 
Å legge til rette for boliger i dette området er ikke i tråd med overordnede planer og 
forventninger. Boliger bør har en sentral plassering, slik at det kan utvikles kompakte 
tettsteder. Dette med tanke på klima, energi og transport, samt et mål om å utvikle 
attraktive byer og tettsteder med tilbud om service og tjenester. Det vises så til regional plan 
for attraktive byer og tettsteder, retningslinjer for arealbruk (4.3 C). 
 
OFK støtter Statens vegvesen, som i sin uttalelse peker på at samordnet bolig-, areal-og 
transportplanlegging bør tas med som utredningstema. 
 
Området bør sikres en variasjon i boligene for å appelere til ulike kjøpergrupper og forsøke å 
skape et sammensatt bomiljø. Videre bør boligene sikres trygg atkomst og tilgang til leke- og 
rekreasjonsarealer og bestemmelsene bør sikre at uteområdene er tilgjengelige for alle. 
Reguleringsbestemmelsene bør også sikre at en viss prosentandel av boenhetene skal være 
universelt tilgjengelige. Det samme gjelder for parkeringsplasser.  
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Regionalenheten viser til kap. 6.3 Retningslinjer for bolig og bokvalitet i Regional plan for 
attraktive byer og tettsteder. 
 
Kulturarv 
Kulturarv opplyser om at det ble gjennomført arkeologisk registrering i store deler av 
planområdet i 2003 i forbindelse med gjeldende plan for Solvang. Det ble den gang påvist 
automatisk fredete kulturminner i konflikt med planlagt ny atkomstveg (lokalitet med minst 
17 kokegroper/ildsteder og tre mulige stolpehull). 
 
Riksantikvaren stilte den gang vilkår om at disse skulle graves ut før planen kunne realiseres. 
Disse kulturminnene er, etter hva vi kjenner til, ikke utgravd og er derfor fortsatt fredet. Det 
betyr at saken må til ny behandling hos Riksantikvaren når den legges ut til offentlig 
ettersyn.  
 
Det nye planforslaget innebærer en utvidelse mot vest. Dette området er ikke undersøkt 
tidligere. Det er tidligere påvist fornminner (kokegrop og dyrkingslag) inntil planområdet i 
vest, og det er høyt potensial for automatisk fredete kulturminner i området like ved. I 
forbindelse med planarbeidet er det både behov for å undersøke det området som gjenstår 
og avklare nærmere tilstanden og avgrensingen av lokaliteten som ble påvist i 2003. 
 
Kulturarv har utarbeidet et kart som viser områdene som bør sjaktes i forbindelse med 
denne saken. 
 
Kommentar:  

Kommentarene fra regionalenheten tas med i det videre planarbeidet. Når det 
gjelder uttalelse fra kulturarv, så revideres planavgrensningen, slik at det blir behov 
for å undersøke noe mindre områder. Aktuelle områder vil undersøkes med hensyn 
på kulturminner i tråd med kulturarvs uttalelse. 

 
 
Interne merknader fra Gran kommune 
Ut over punkter som allerede er omtalt i forslag til planprogram har fagetatene i Gran 
kommune følgende merknader: 

- Turvei gjennom området må opprettholdes for allmenheten. Videre er det viktig å 
opprettholde tursti/gutuer i området.  

- Eksisterende dyrket mark må fortsette å være det og det er viktig at atkomster til 
landbruksarealer sikres.  

- Driftsulempe for landbruket må utredes, da det er økende med problemstillinger i 
forhold til aktivt landbruk og boligbebyggelse i nærheten. 

- Forholdet mellom boliger og aktivt landbruk bør tas inn i planprogrammet og være 
en del av konsekvensutredningen.  

- Mulig konflikt mellom landbruksinteresser og samferdselshensyn i denne saken og 
det bør dere belyse. 

 
Kommentar:  

Kommentarene fra Gran kommune tas med videre inn i planarbeidet.  


