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Uttalelse til Gran kommune - kommuneplanens arealdel - 3. gangs høring og 

offentlig ettersyn høsten 2017 

Vi viser til kommuneplanens arealdel for Gran kommune som nå er på 3. gangs høring. 

Planen har tidligere også vært på en foreløpig høring, slik at det med dette har vært totalt 

fire høringer.    

 

Vi har uttalt oss til de tre foregående høringene og viser derfor også til våre tidligere 

uttalelser  

 

Tidligere innsigelser 

Ved 2. gangs høring fremmet vi innsigelse til foreslått boligområde Geitryggen øst. 

Begrunnelsen var manglene rekkefølgekrav om trygg skoleveg fra boligområdet og at 

området dermed mangler trygg skoleveg over en lengre strekning. Geitryggen øst er nå ved 

3. gangs høring tatt ut av planen. Forutsatt at dette ikke endres ved sluttbehandling frafalles 

dermed Statens vegvesens innsigelse på dette punktet.   

 

Ved 1. gangs høring fremmet vi også innsigelse til at eksisterende boligeiendommer i LNF 

områdene ble omgjort til byggeområder. Mange av disse eiendommene er forholdsvis store 

og dette kunne medført endel utbygging av nye boenheter spredt rundt i kommunen uten at 

dette var konsekvensutredet eller regulert med reguleringsplaner.  

 

Kommuneplanen legger ved denne høringen opp til at de eksisterende bolig- og 

fritidseiendommene skal vises som områder for spredt bolig (SB) eller spredt 

fritidsbebyggelse (SF). Det presiseres i planbeskrivelsen s.21 at det ikke tillates ny 

boligbebyggelse, men at det kan gjøres endringer på egen bolig uten dispensasjon. Vi mener 

at planbeskrivelsen her er tydelig på at det ikke tillates nye boliger.  
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Statens vegvesen mener dermed planen får tydelig frem at det ikke er tillatt med økt antall 

boenheter innenfor eiendommene. Forutsatt at nåværende planutkast blir vedtatt frafalles 

derfor vår tidligere innsigelse i vårt brev av 21.07.2015.  

 

Boligområde Julibakka 

Statens vegvesen registrerer at boligområde Julibakka er opprettholdt i planen. Området har 

en dårlig utformet adkomst fra fylkesveg 40 som vi også har påpekt i våre tidligere 

uttalelser. Slik avkjørselen er utformet i dag vil det trolig ikke bli gitt tillatelse til utvidet bruk 

av denne uten at avkjørselen først utbedres. Ved en eventuell fremtidig reguleringsplan må 

det settes krav om utbedring av sikt og utforming før nye boliger tillates.  

 

Hensynssoner for sikring av masselager - Rv 4   

Statens vegvesen er fornøyd med at det er lagt inn tre hensynssoner i kommuneplankartet 

med tilhørende planbestemmelse (§6.1, kulepunkt 7) for å ivareta masselager av alunskifer 

som ligger like sør for ny rv. 4-tunell. Her er masser bestående av alunskifer/svartskifer 

brukt til oppbygging av ny rv. 4 etter tillatelse fra Miljødirektoratet. Hensynssonene skal 

bidra til å ivareta grunnvannsnivå og hindre inngrep som kan skade masselageret og dermed 

forårsake forurensing.  

 

Rekkefølgebestemmelse for utbygging i Gran sentrum - §1.8 

Bestemmelsen er videreført fra kommunedelplan for Gran sentrum. Når det gjelder punktet 

om mulig framtidig rundkjøring på Oslolinna, bør det vurderes å endre ordlyden slik at det 

også kan åpnes for andre kryssløsninger enn rundkjøring jf. møte mellom SVV og Gran 

kommune 24.08.2017. Det må framgå at ny adkomst fra fv. 16 krever reguleringsplan, og at 

valg av kryssløsning må avklares med vegeier gjennom en trafikkanalyse. Ny kryssløsning 

må kunne betjene framtidige byggeområder på begge sider av fv. 16, og det må tas særlig 

hensyn til framkommelighet for utrykningskjøretøy fra nødetatsbygget.  

 

Funksjonsklasser, holdningsklasser og avkjørsler - §3.2 

Statens vegvesen har ved våre tre tidligere uttalelser påpekt at kommuneplanens 

bestemmelser om funksjonsklasser, byggegrenser og avkjørsler er feil og ikke i samsvar 

med hva som er vedtatt av fylkeskommunen i FT sak 53-12 om inndeling av fylkesvegnettet 

i funksjonsklasser og FT sak 85-12 som gir retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler til 

de ulike funksjonsklassene.  

 

Vi ser nå at kommuneplanens bestemmelser §3.2 fortsatt er feil, og ber nok en gang om at 

disse rettes opp i tråd med våre tidligere innspill. Vi viser til tidligere oversendte tabeller og 

formuleringer. I kommunens planbestemmelse er veger med funksjonsklasse E ikke omtalt, 

mens funksjonsklasse C er gitt feil holdningsklasse.   

 

Alternativt må hele bestemmelsen (§3.2) fjernes fra planen slik at korrekt vedtak fra 

fylkestinget om funksjonsklasser, samt oppdaterte byggegrenser og holdningsklasser for 

avkjørsler, gjøres gjeldende uavhengig av kommuneplanen.  
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Oppsummering 

Statens vegvesens to tidligere innsigelser frafalles dersom 3. høringsutkast blir vedtatt som 

nå foreslått for de aktuelle temaene.  

 

Vi ber avslutningsvis om at bestemmelse i §3.2 blir omarbeidet i tråd med våre tidligere 

merknader slik at de samsvarer med fylkestingets vedtak om funksjonsklasser, byggegrenser 

og avkjørselsholdning.  Alternativt må denne bestemmelsen tas helt ut av planen slik at 

fylkestingets vedtak gjøres gjeldende uavhengig av kommuneplanen.  

 

 

Plan og trafikk Oppland  

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

seksjonssjef Yngve Granum Stang  

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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