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SAKSPROTOKOLL 

Kommuneplanens arealdel for Gran kommune, tredje gangs høring. 

 

Arkivsak-dok. 201620306 
Saksbehandler Gunhild Haugum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 05.12.2017 140/17 

 
 

 
Forslag til 

VEDTAK 

1. Fylkesutvalget opprettholder sin innsigelse fra 1. og 2. gangs høring, knyttet til å avsette 

eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områder til LNF spredt bolig- og spredt 

fritidsbebyggelse. Innsigelsen er begrunnet i mangelfull konsekvensutredning av planforslaget, 

herunder manglende avklaring av forholdet til kulturminner. Innsigelsen opprettholdes til en 

analyse av hensynet til kulturminner er gjennomført på riktig grunnlag, og planforslaget sikrer 

disse på en god måte. 

 

2. Fylkesutvalget anbefaler at konkrete enkeltområder avsatt til LNF med spredt bebyggelse, som 

berører nasjonale kulturminneverdier tas ut og avsettes som LNF. Også områder som berører 

viktige biologiske verdier og fareområder bør vurderes på nytt. 

 

3. Fylkesutvalget anbefaler at det føres en streng dispensasjonspraksis innenfor det nasjonalt 

verdifulle kulturlandskapsområdet (D.1.), og at dette tas inn igjen i retningslinjene til planen. 

 
4. Fylkesutvalget viderefører anbefalingen fra 2. gangs høring om at det avsettes hensynssone c i en 

radius av 60 m rundt listeførte kirker, med tilhørende retningslinjer. Fredete kulturminner bør 

vises om hensynssone d. For områder med vedtatt reguleringsplan, bør bevaringsområder eller 

hensynssoner som for kulturminner videreføres i kommuneplanen. 

 

5. Fylkesutvalget anbefaler at planbestemmelsene for LNF spredt bolig- og fritidsbebyggelse endres, 

og at det presiseres at bestemmelsene gjelder for areal avsatt til dette formålet, og at det kun 

tillates en boenhet/fritidsboligenhet innenfor hvert avsatt område (eiendom). Dette vil være i 

tråd med intensjonen i planforslaget jfr. Planbeskrivelse (s. 21, 5. avsnitt) og 

Konsekvensutredning (s. 26, 4. avsnitt). 

 
6. Fylkesutvalget opprettholder anbefalingen fra 2. gangs høring, om å ta ut byggeområdene 

Gullerudvika, Bilden og Lauvlia øst. Anbefalingen er begrunnet med vektleggingen av utvikling av 

sentrumsnære områder i regional plan for Hadeland og kommuneplanens samfunnsdel, og fare 

for ytterligere spredt utbyggingsmønster. 
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Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 05.12.2017 sak 140/17 
 
Vedtak  
I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig vedtak: 

 

1. Fylkesutvalget opprettholder sin innsigelse fra 1. og 2. gangs høring, knyttet til å avsette 

eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områder til LNF spredt bolig- og spredt 

fritidsbebyggelse. Innsigelsen er begrunnet i mangelfull konsekvensutredning av 

planforslaget, herunder manglende avklaring av forholdet til kulturminner. Innsigelsen 

opprettholdes til en analyse av hensynet til kulturminner er gjennomført på riktig grunnlag, 

og planforslaget sikrer disse på en god måte. 

 

2. Fylkesutvalget anbefaler at konkrete enkeltområder avsatt til LNF med spredt bebyggelse, 

som berører nasjonale kulturminneverdier tas ut og avsettes som LNF. Også områder som 

berører viktige biologiske verdier og fareområder bør vurderes på nytt. 

 

3. Fylkesutvalget anbefaler at det føres en streng dispensasjonspraksis innenfor det nasjonalt 

verdifulle kulturlandskapsområdet (D.1.), og at dette tas inn igjen i retningslinjene til planen. 

 
4. Fylkesutvalget viderefører anbefalingen fra 2. gangs høring om at det avsettes hensynssone c 

i en radius av 60 m rundt listeførte kirker, med tilhørende retningslinjer. Fredete 

kulturminner bør vises om hensynssone d. For områder med vedtatt reguleringsplan, bør 

bevaringsområder eller hensynssoner som for kulturminner videreføres i kommuneplanen. 

 

5. Fylkesutvalget anbefaler at planbestemmelsene for LNF spredt bolig- og fritidsbebyggelse 

endres, og at det presiseres at bestemmelsene gjelder for areal avsatt til dette formålet, og 

at det kun tillates en boenhet/fritidsboligenhet innenfor hvert avsatt område (eiendom). 

Dette vil være i tråd med intensjonen i planforslaget jfr. Planbeskrivelse (s. 21, 5. avsnitt) og 

Konsekvensutredning (s. 26, 4. avsnitt). 

 
6. Fylkesutvalget opprettholder anbefalingen fra 2. gangs høring, om å ta ut byggeområdene 

Gullerudvika, Bilden og Lauvlia øst. Anbefalingen er begrunnet med vektleggingen av 

utvikling av sentrumsnære områder i regional plan for Hadeland og kommuneplanens 

samfunnsdel, og fare for ytterligere spredt utbyggingsmønster. 
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Arkivsak-dok. 201620306-20 

Saksbehandler Gunhild Haugum/Irene Skauen Sandodden 

 

Saksgang Møtedato 

Fylkesutvalget 05.12.2017 

 

 

 

   

 

 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR GRAN KOMMUNE, TREDJE GANGS 

HØRING. 

 

Forslag til 

VEDTAK 

 

1. Fylkesutvalget opprettholder sin innsigelse fra 1. og 2. gangs høring, knyttet til å avsette 

eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områder til LNF spredt bolig- og spredt 

fritidsbebyggelse. Innsigelsen er begrunnet i mangelfull konsekvensutredning av planforslaget, 

herunder manglende avklaring av forholdet til kulturminner. Innsigelsen opprettholdes til en 

analyse av hensynet til kulturminner er gjennomført på riktig grunnlag, og planforslaget sikrer 

disse på en god måte. 

 

2. Fylkesutvalget anbefaler at konkrete enkeltområder avsatt til LNF med spredt bebyggelse, som 

berører nasjonale kulturminneverdier tas ut og avsettes som LNF. Også områder som berører 

viktige biologiske verdier og fareområder bør vurderes på nytt. 

 

3. Fylkesutvalget anbefaler at det føres en streng dispensasjonspraksis innenfor det nasjonalt 

verdifulle kulturlandskapsområdet (D.1.), og at dette tas inn igjen i retningslinjene til planen. 

 

4. Fylkesutvalget viderefører anbefalingen fra 2. gangs høring om at det avsettes hensynssone c i en 

radius av 60 m rundt listeførte kirker, med tilhørende retningslinjer. Fredete kulturminner bør 

vises om hensynssone d. For områder med vedtatt reguleringsplan, bør bevaringsområder eller 

hensynssoner som for kulturminner videreføres i kommuneplanen. 

 

5. Fylkesutvalget anbefaler at planbestemmelsene for LNF spredt bolig- og fritidsbebyggelse endres, 

og at det presiseres at bestemmelsene gjelder for areal avsatt til dette formålet, og at det kun 

tillates en boenhet/fritidsboligenhet innenfor hvert avsatt område (eiendom). Dette vil være i 
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tråd med intensjonen i planforslaget jfr. Planbeskrivelse (s. 21, 5. avsnitt) og 

Konsekvensutredning (s. 26, 4. avsnitt). 

 

6. Fylkesutvalget opprettholder anbefalingen fra 2. gangs høring, om å ta ut byggeområdene 

Gullerudvika, Bilden og Lauvlia øst. Anbefalingen er begrunnet med vektleggingen av utvikling av 

sentrumsnære områder i regional plan for Hadeland og kommuneplanens samfunnsdel, og fare 

for ytterligere spredt utbyggingsmønster. 

 

 

 

 

 

Rasmus O. Vigrestad  

Fylkesrådmann  

 Hjalmar Nørstebø-Solbjør 

 Ass. fylkesrådmann 

 

 

 

Vedlegg:  

Kommuneplanens arealdel - Notat om spredt bolig- og fritidsbebyggelse 

Kommuneplanens arealdel - Planbeskrivelse 

Kommuneplanens arealdel - Bestemmelser og retningslinjer 

Kommuneplanens arealdel - Konsekvensutredning 

Kommuneplanens arealdel - ROS-analyse 

Kommuneplanens arealdel - plankart med hensynsoner 

Kommuneplanens arealdel - temakart faresoner 

Kommuneplanens arealdel - temakart hensynsoner naturmiljø 

Saksframlegg FU, Kommuneplanens arealdel 1. gangs høring 

Saksframlegg FU, Kommuneplanens arealdel 2. gangs høring 

Vedtak FU-sak 81/15, Kommuneplanens arealdel 1. gangs høring 

Vedtak FU-sak 123/16, Kommuneplanens arealdel 2. gangs høring 

Behandling i kommunestyret før tredje gangs høringsrunde 

Vedtak KST 62/17, Behandling før tredje gangs høring 

Notat fra Kulturarvenheten - vurdering av analyse av kulturminner 
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Bakgrunn: 
Gran kommune har i e-post mottatt 17.10.2017 oversendt kommuneplanens arealdel for Gran 

kommune til 3. gangs høring. Oversendelsen omfatter planbeskrivelse, planbestemmelser og 

retningslinjer, konsekvensutredning og ROS-analyse. I tillegg er følgende dokumenter oversendt: 

Planskjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven, kommuneplankart – høring høsten 

2017 (plankart med og uten hensynssoner), 2 temakart: fareområder og kultur/biologisk 

mangfold/friluftsliv, saksframlegg kommunestyrets sak 62/17 og kommunestyrets vedtak i møte 

20.09.2017 (sak 62/17). 

 

I e-post mottatt 24.10.2017 er tilleggsnotat om spredt fritids- og boligbebyggelse oversendt. Dette 

omfatter notat om spredt bebyggelse, og konfliktkart og tabeller knyttet til registrerte kulturminner 

og biologisk mangfold. 

 

1. Tidligere behandling 

 

Kommuneplanrevisjonen ble diskutert i Regionalt planforum 11.11.2014. 

 

Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til 1. gangs høring sommeren 2015. Planforslaget ble behandlet 

i fylkesutvalget i møte 18.08.2015, saknr 81/15. 

 

Fylkesutvalget roste kommunens arbeid med revurdering av eksisterende byggeområder og styrking 

av tettstedene. Det ble anbefalt flere endringer i planforslaget, som omfattet nye boligområder og 

håndtering av kulturminner i planforslaget. Det ble fremmet innsigelse til forslag om endring av 

status på eksisterende bebyggelse i LNF-områdene til byggeområde for bolig og fritidsbebyggelse, på 

grunn av manglende konsekvensutredning, og det ble stilt krav til ivaretakelse av middelalderkirkene 

og -kirkegårdene. 

 

Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til 2. gangs høring høsten 2016. Planforslaget ble behandlet i 

fylkesutvalget 20.12.2016, saknr 123/16. I planforslaget til 2. gangs høring var det blant annet tatt inn 

to nye forslag til boligområder. 

 

Fylkesutvalget opprettholdt sin innsigelse knyttet til å avsette eksisterende bebyggelse i LNF-

områdene som byggeområder for bolig og fritidsbebyggelse, på grunn av manglende 

konsekvensutredning og avklaring av kulturminner. Det ble fremmet innsigelse til nytt boligområde 

Geitryggen øst på grunn av at dette er i strid med nasjonal jordvernstrategi og Statlige 

planretningslinjer for samordna- areal og transportplanlegging. Fylkesutvalget anbefalte at flere av 

de nye boligområdene ble tatt ut, og at hensynet til kulturminner ble bedre ivaretatt i planforslaget. 

 

2. Endringer til tredje gangs høring 

 

I forslag til kommuneplanens arealdel til 3. gangs høring er følgende endringer innarbeidet i 

planforslaget: 
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1. Forslag til nye boligområder i Ringstad og Geitryggen Øst er ikke videreført i planforslaget til 

tredje høring. Tre nye boligområder, Gullerudvika, Julibakka og Lauvlia Øst, videreføres i 

planforslaget. 

2. Eksisterende bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områder er avsatt som områder for spredt 

bebyggelse i LNF. Det er utarbeidet et eget notat med analyse av konflikter mellom disse 

eiendommene og registreringer av kulturminner og biologisk mangfold. 

3. Forslag om maksimal tomtestørrelse for boligtomter og hyttetomter til ca. 2 dekar videreføres, 

men flyttes til planens retningslinjer. 

4. Hensynssoner ved Ål kirke og ved masselageret på riksveg 4 tas inn i planen. 

5. Det er utarbeidet ROS-analyse for hele arealdelen. 

 

 

Saksframstilling/Fylkesrådmannens merknader: 
I saksframstillingen er endringer i planforslaget til 3. gangs høring vurdert. For mer detaljert 

gjennomgang av andre deler av planforslaget henvises til saksframlegg ved 1. og 2. gangs høring, som 

er vedlagt saken. 

 

1. Boligområder 

 

I forslag til ny arealdel til 3. gangs høring er areal avsatt til boligbygging redusert. Boligområdene 

Ringstad og Geitryggen øst er tatt ut av planforslaget. Fylkesutvalgets innsigelse fra 2. gangs høring, 

til Geitryggen øst er dermed tatt til følge av kommunen. Kommunen har også fulgt fylkesutvalgets 

anbefaling om å ta ut areal til boligbygging på Ringstad. 

 

Fylkesrådmannen mener at det er positivt at kommunen har gjort en ny vurdering av behovet for å 

sette av areal til nye områder til boligbygging, og har valgt å ta ut områder det er knyttet konflikt til. 

Dette er grep som bygger opp under nasjonale føringer om samordna areal- og transportplanlegging. 

Dette er også i tråd med målsettinger i Regional plan for attraktive byer og tettsteder om å legge til 

rette for en boligutvikling som i minst mulig grad bidrar til økt transportbehov og økt bilavhengighet. 

 

I forbindelse med 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel frarådde fylkesutvalget også at 

kommunen innarbeidet boligområdene Gullerudvika, Bilden og Lauvlia øst i planforslaget. Dette ble 

begrunnet med at boligområdene ville gi en ytterligere spredning av utbyggingsmønsteret i 

kommunen med konsekvenser som økt bilavhengighet og nedbygging av dyrka mark. 

 

Fylkesrådmannen kan ikke se at det er lagt fram ny dokumentasjon som tilsier at disse områdene skal 

vurderes annerledes til 3. gangs høring, og anbefaler at tilråding fra fylkesutvalget fra 2. gangs høring 

videreføres. 

 

2. Spredt bolig- og fritidsbebyggelse i LNF-områder 

 

I forslag til ny arealdel til 3. gangs høring er eksisterende bebygde bolig- og fritidseiendommer i LNF-

områder foreslått avsatt som LNF med spredt bebyggelse (bolig eller fritidsbebyggelse). Det er 

utarbeidet planbestemmelser og retningslinjer for gjennomføring av tiltak på eiendommene. 

Forslaget omfatter totalt 2.222 eiendommer.  
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I dag behandles byggetiltak på disse eiendommene etter byggesaksforskriften, og som dispensasjon 

fra gjeldende kommuneplan. Dersom disse eiendommene innarbeides i kommuneplanen slik det er 

foreslått til 3. gangs høring vil søknadspliktige tiltak på disse eiendommene, som er i tråd med 

bestemmelser og retningslinjer i arealdelen, behandles kun etter byggesaksforskriften. 

Unntaksbestemmelsen i byggesaksforskriften § 4-1 vil også gjelde for eiendommene, noe som 

innebærer at mindre tiltak, blant annet garasjer og uthus inntil 50m2 og terrenginngrep inntil 3 m i 

spredtbygde strøk, kan gjennomføres på eiendommene uten saksbehandling i kommunen. 

 

I konsekvensutredningen er det presisert at hensikten ikke er å legge til rette for fradeling av nye 

boligtomter eller etablering av flere boenheter på tomtene. 

 

Fylkesrådmannen har stor forståelse for at kommunen ønsker å få dette på plass i forbindelse med 

kommuneplanrevisjonen. Dette vil forenkle kommunens saksbehandling ved gjennomføring av tiltak 

på de berørte eiendommene, og gir mer forutsigbarhet for den enkelte grunneier, men mener det 

fortsatt gjenstår vesentlige avklaringer før planen kan vedtas på dette punktet. 

 

2.1 Bakgrunn for tidligere innsigelser: 

Fylkesutvalget har ved de to forrige høringene av forslag til ny arealdel fremmet innsigelse til 

kommunens forslag om å avsette eksisterende boliger og fritidseiendommer som byggeområde for 

bolig og for fritidsbebyggelse. Innsigelsene har vært knyttet til mangelfull konsekvensutredning av 

forslaget.  

 

Fylkesutvalget anbefalte videre ved 2. gangs høring at eiendommene ble avsatt som spredt 

bebyggelse i LNF i stedet for byggeområde for bolig eller fritidsbebyggelse, da dette samsvarer bedre 

med de føringer som ligger i Miljøverndepartementets veileder om kommuneplanens arealdel. 

Denne anbefalingen har kommunen tatt til følge. 

 

Lovgrunnlag: 

Plan- og bygningsloven § 4-2 stiller krav om konsekvensutredning av planer som gir rammer eller 

retningslinjer for framtidig utbygging. Forskrift om konsekvensutredning § 18 sier videre at 

konsekvensutredningen skal omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig 

utbygging. Også virkninger av samlede arealbruksendringer skal vurderes.  

 

Konsekvensutredningen skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til når 

framtidig arealbruk planlegges. 

 

Forslaget til ny arealdel for Gran gir rammer (bestemmelser og retningslinjer) for utbygging av 

eiendommer avsatt til LNF spredt bebyggelse, for nye bygninger og for tilbygg på eksisterende 

bygninger. Dermed gjelder plan- og bygningslovens krav om at konsekvenser for den enkelte 

eiendom og for kommunen samlet skal utredes. 

 

2.2 Merknader til kommunens konsekvensutredning: 

I konsekvensutredningen som er utarbeidet av kommunen er det kun gjort en overordnet vurdering 

av konsekvenser av areal avsatt til eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse i LNF. Kommunen 
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har i tillegg gjort en analyse av konflikter mellom de aktuelle bolig- og fritidseiendommene og 

biologisk mangfold (naturtyper) og kulturminner. 

 

Vurdering av forholdet til kulturminner: 

Kommunen har utarbeidet en KU for å belyse hvilke tomter for LNF-spredt som kan berøre 

kulturminner. Som det framgår av vedlagte notat utarbeidet av kulturarv, er dessverre KU kjørt på 

feil datagrunnlag, slik at konklusjonen blir feil. Videre er det svært uheldig at kommunen ikke har 

valgt å sile ut de områdene som kan berøre nasjonale verdier enten det gjelder kulturminner eller 

kulturlandskap. Fylkesrådmannen vil derfor anbefale at det for LNF-spredt områder settes opp 

kriterier for hvilke tomter som bør tas ut fordi de kan berøre nasjonale verdier. Disse bør avsettes til 

LNF, som i gjeldende plan. Det vil sikre at saker som kan berøre fredete kulturminner oversendes 

kommunen for vurdering. Kommunen vil så kunne sortere hvilke saker som bør sendes 

kulturminnemyndighetene eller andre regionale myndigheter som dispensasjon etter pbl § 19. 

 

Fagenhet kulturarv har gitt en nærmere vurdering av kulturminneanalysen som er gjennomført av 

kommunen. Denne er vedlagt saken. 

 

Vurdering av andre forhold: 

I analysen som omhandler biologisk mangfold er det vurdert om de avsatte arealene berører kjente 

lokaliteter med viktige naturtyper. Det er ikke gjort vurderinger av om de avsatte arealene berører 

registrerte rødlistearter. En enkel sjekk i kartet viser at en rekke områder berører registrerte 

rødlistearter. 

 

For enkeltområder som berører registreringer av verdifullt biologisk mangfold, naturtyper eller arter, 

vil det være i strid med naturmangfoldloven å tillate at det gjennomføres tiltak uten nærmere 

vurdering etter naturmangfoldlovens bestemmelser. Kommunen henviser til at dette hensynet vil bli 

ivaretatt gjennom kommunens saksbehandling. For tiltak som kommer inn under 

unntaksbestemmelsen i byggesaksforskriften vil det imidlertid være den enkelte grunneier som må 

forsikre seg om at tiltaket ikke er i strid med naturmangfoldloven før det gjennomføres. 

 

En rekke eiendommer som er avsatt som LNF spredt bolig- eller fritidsbebyggelse ligger innenfor 

hensynssone ras- og skredfare. Bestemmelser til faresonen sier at tiltak ikke kan gjennomføres før 

reell fare er vurdert og eventuelle avbøtende tiltak gjennomført. Dette vil bli ivaretatt av kommunen 

i de tilfeller det skal gjennomføres søknadspliktige tiltak på eiendommene. For tiltak som kommer inn 

under unntaksbestemmelsen i byggesaksforskriften vil det være den enkelte grunneier som må sørge 

for at dette hensynet er ivaretatt. 

 

Fylkesrådmannen mener at det er uheldig å avsette areal hvor det i henhold til planbestemmelsene 

kan gjennomføres tiltak, men hvor man per i dag ikke vet om eventuelle tiltak er i strid med viktige 

hensyn. Planforslaget åpner også for gjennomføring av mindre tiltak uten saksbehandling i 

kommunen, og det vil da være opp til den enkelte grunneier å følge opp relevante hensyn. 

 

Fylkesrådmannen mener at det riktige vil være å ta ut eiendommer hvor konfliktpotensialet er stort, 

og at tiltak på disse eiendommene behandles som dispensasjonssaker som i dag. Da sikrer man at de 
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hensyn som er berørt blir vurdert av fagmyndighet i kommune og fylkeskommune etter nærmere 

avtalte prosedyrer. 

 

3. Hensynet til kulturminner og landskap 

 

Gran kommune har store kvaliteter når det gjelder kulturminner. Fylkesrådmannen synes derfor det 

er beklagelig at kommunen ikke har sikret viktige kulturminner og kulturmiljøer på en bedre måte i 

kommuneplanen. Fylkesutvalget har tidligere anbefalt av fredete kulturminner vises i plankartet. 

Riksantikvaren har bedt om at de ni kirkestedene, Steinhuset og Klokkerlåven avmerkes med 

hensynssone d (H730). Kommunen har ikke tatt fylkeskommunens innspill til følge. Fylkesutvalget har 

også anbefalt at det avsettes en hensynssone C med radius 60 m (H570) rundt alle fredete og 

listeførte kirker. Med unntak av Tingelstad gamle kirke (St. Petri), er ikke dette fulgt opp. Det er 

heller ikke utarbeidet retningslinjer til denne hensynssonen, jf vårt innspill til tidligere høring.  

 

Fylkesrådmannen vil på nytt anbefale at det tas inn igjen et kulepunktet om at det skal føres en 

streng dispensasjonspraksis innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet (D.1.). 

 

Kommunen har fulgt opp fylkesutvalgets innspill når det gjelder å vise Pilegrimsleden som 

turvegtrasé (samferdselslinje). 

 

Kommunen har gjort en flott jobb med å utarbeide kulturminneplan for tettstedene Brandbu og 

Vassenden, som omfatter bebyggelse og anlegg fra nyere tid. Fylkesrådmannen savner imidlertid at 

kommunen innarbeider hensynet til kulturminnene, som kommunen selv har pekt ut som 

verneverdige, i kommuneplanen. Fylkesrådmannen håper at kommunen fortsetter arbeidet med 

kulturminneplaner, slik at det også omfatter andre verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Det 

bør være et mål at disse sikres gjennom framtidig rullering av kommuneplanen. 

 

Som kommunen er kjent med, arbeider Riksantikvaren med å utpeke landskap av nasjonal 

kulturhistorisk interesse (KULA). Dette området vil i Gran trolig i stor grad sammenfalle med det 

nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet Granavollen - Tingelstad - Røykenvik. 

 

4. Planbestemmelser og retningslinjer 

 

Til ny § 4.5: 

I bestemmelsen er det vist til at § 4.5 gjelder for areal avsatt til LNF med spredt boligbebyggelse (SB-

områder). Første underpunkt sier at ny bebyggelse skal ligge innenfor eiendomsgrensen. Dette må 

presiseres til innenfor område avsatt til spredt boligbebyggelse. En del av de eksisterende bolig- og 

fritidseiendommene er betydelig større enn det avsatte arealet i plankartet. Bestemmelsen slik den 

er utformet i høringsutkastet kan dermed åpne for tiltak utenfor det området som er avsatt og 

konsekvensutredet. 

 

Under samme delpunkt bør følgende formulering i andre setning endres: Omfanget er begrenset til 

en boenhet innenfor en bygningskropp pr. byggetomt……. Slik bestemmelsen er utformet kan den 

forstås som at det åpnes for en ny boenhet i tillegg til eksisterende boenhet på eiendommen. Vi ber 
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om at dette endres til: På hver eiendom tillates kun en boenhet innenfor en bygningskropp, i tillegg til 

tilhørende bygninger som uthus garasjer etc. 

 

Disse endringene i planbestemmelsene vil være i tråd med kommunens beskrivelse av intensjonen 

bak planforslaget i planbeskrivelsen side 21, 5. avsnitt og konsekvensutredningen side 26, 4. avsnitt. 

 

Til ny § 4.6: 

Her har vi tilsvarende merknader som under § 4.5. Det må presiseres at bestemmelsen gjelder 

innenfor areal avsatt til LNF med spredt fritidsbebyggelse (SF-områder). Bestemmelsens første 

delpunkt, 2. setning må endres til: På hver eiendom tillates kun en fritidsboligenhet innenfor en 

bygningskropp, i tillegg til tilhørende bygninger som uthus garasjer etc. 

 

Retningslinjer for saksbehandling, Hensynssoner: 

Fylkesrådmannen vil på nytt anbefale at det tas inn igjen et kulepunktet om at det skal føres en 

streng dispensasjonspraksis innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet (D.1.). 

 

 

Oppsummering/Fylkesrådmannens tilråding: 
 

Fylkesrådmannen anbefaler at tilråding fra fylkesutvalget fra 2. gangs høring om at boligområdene 

Gullerudvika, Bilden og Lauvlia øst tas ut av planforslaget, videreføres. 

 

Fylkesrådmannen tilrår at fylkesutvalget opprettholder sin innsigelse til at eksisterende bolig- og 

fritidsbebyggelse avsettes til LNF med spredt bolig- og spredt fritidsbebyggelse. Innsigelsen er 

begrunnet i mangelfull konsekvensutredning av forholdet til kulturminner. Innsigelsen opprettholdes 

til en analyse av hensynet til kulturminner er gjennomført på riktig grunnlag, og planforslaget sikrer 

dette på en god måte. 

 

Tomter som er foreslått som LNF-spredt, som gjennom KU viser seg å berøre nasjonale 

kulturminneverdier eller ha en uheldig landskapsvirkning bør siles ut og opprettholdes med 

gjeldende arealformål (LNF). Fylkesrådmannen anbefaler også at kommunen gjør en ny vurdering av 

om konkrete enkeltområder avsatt til LNF med spredt bebyggelse, som berører registrerte viktige 

biologiske verdier og fareområder, bør tas ut og avsettes som LNF. 

  

Fylkesrådmannen anbefaler at kulepunkt om at det skal føres en streng dispensasjonspraksis 

innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområdet (D.1.) tas inn igjen i retningslinjene til 

planen. 

 

Fylkesrådmannen viderefører anbefalingen fra 2. gangs høring om at det avsettes hensynssone c i en 

radius av 60 m rundt listeførte kirker, med tilhørende retningslinjer. Fredete kulturminner, i det 

minste de viktigste kulturminnene som fredete kirker, Steinhuset og Klokkerlåven, bør vises om 

hensynssone d (se innspill til retningslinjer og bestemmelser i tidligere uttalelser). For områder med 

vedtatt reguleringsplan, bør bevaringsområder eller hensynssoner som for kulturminner videreføres i 

kommuneplanen. 
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Fylkesrådmannen anbefaler at planbestemmelsene for LNF spredt bolig- og fritidsbebyggelse endres, 

og at det presiseres at bestemmelsene gjelder for areal avsatt til dette formålet, og at det kun tillates 

en boenhet/fritidsboligenhet innenfor hvert avsatt område (eiendom). Ønsker om ytterligere 

utbygging må følge ordinær saksgang med dispensasjons- og planbehandling i hht. plan- og 

bygningslovens rammer. 


