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1. INNLEDNING  

1.1 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER 

Kommunen skal i sin arealplanlegging ta utgangspunkt i statlige og regionale retningslinjer 
og føringer. Slike føringer er delvis gitt gjennom lovverket (f.eks. jordloven, kulturminne-
loven og naturmangfoldloven) og delvis gjennom statlige retningslinjer, rundskriv o.l.         
I tillegg er det gitt regionale føringer fra statlige og fylkeskommunale fagmyndigheter. De 
mest aktuelle føringene for arbeidet med arealdelen i Gran framkommer gjennom: 

 Nasjonale forventninger, vedtatt av regjeringen i juni 2015  

 Andre statlige retningslinjer for plan- og utviklingsarbeid, spesielt  rikspolitiske 
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, jordvernpolitikken m.m.  

 Regional planstrategi for Oppland og Regional plan for Hadeland (vedtatt 18.02.2015) 
 

1.2    PLANSTRATEGI, PLANPROGRAM OG KOMMUNEPLANENS 

SAMFUNNSDEL 

Gran kommunestyre vedtok kommunal planstrategi i november 2012, og her ble det 
bestemt at arealdelen skulle revideres. Et år etter dette vedtok kommunestyret et felles 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I begge disse dokumentene 
ble det vedtatt at Gran kommune skulle ha fokus på disse temaene i 
kommuneplanarbeidet: 
 

 Befolkning, boligbygging og folkehelse 

 Samordnet areal- og transportplanlegging og klimautfordringer 

 Kommunalt tjenestetilbud 
 

I møte 18. juni 2015 vedtok Gran kommunestyre kommuneplanens samfunnsdel. I en 
oppsummering av samfunnsdelens hovedutfordringer (Samfunnsdelens kap. 1) blir det 
rettet et spesielt fokus på følgende punkter: 

 

 Tidlig og tverrfaglig innsats 
 Bosettings- og utbyggingsmønsteret 
 Den kommunale tjenestestrukturen 

 

Forholdet mellom den vedtatte kommuneplanens samfunnsdel og dette forslaget til 
kommuneplanens arealdel er omtalt nærmere i kap. 3.1, hvor det er rettet spesiell fokus 
på punktet om Bosettings- og utbyggingsmønsteret. 
 

Regional plan for Hadeland ble vedtatt i 2015 og Gran kommunestyre vedtok en ny 
kommunal planstrategi i mai 2016. 

 

1.3 ANDRE PLANVEDTAK OG POLITISKE VEDTAK  

 

Det er flere store plan- og utbyggingsprosesser som er under arbeid i kommunen. Disse vil 
ha stor betydning for utviklingen i Gran, og dermed også for kommuneplanens arealdel. 
Rv.4-prosjektet har påvirket bygda i stor grad, og ferdigstilling av vegprosjektet med kryss 
og sideveger vil gjøre at et av de viktigste elementene i infrastrukturen kommer på plass.   
 

Den nye Brandbu barneskole er viktig for Brandbuområdet og arbeidet med flomsikringen 
av Brandbu vil har stor betydning for utviklingen i Brandbu. Utbyggingen av hyttefeltet på  
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Lygna har hatt stor betydning for hele kommunen, spesielt for lokalt næringsliv, og 
utviklingen av det nye næringsområdet i Mohagen Sør vil også kunne bli et 
utvklingsområde med stor betydning for kommunen. 
 

Kommunedelplan for Gran sentrum ble revidert i 2013, og denne er innarbeidet i kommune-
planens arealdel, både på plankartet og i bestemnmelser/retningslinjer.  Kommunestyret vedtok i 
2016 at utviklingsveileder for Gran sentrum skal benyttes ved alle reguleringsplanarbeider 
innenfor sentrumsområdet, og dette er tatt inn i kommuneplanens retningslinjer. 
 

Noen av de nyere reguleringsplanene som har størst betydning for arealdelen: 

 Reguleringsplan for Hyttefelt Lygna Sør  

 Områdereguleringsplan for Bjoneroa  

 Områdereguleringsplan for Brandbu sentrum  

 Reguleringsplanarbeid for Lygna Skisenter  

 Reguleringsplanarbeid for Mohagen Sør 
 
 

2. KOMMUNENS AREALER OG RESSURSER   

2.1    PLANOMRÅDET – AREALER OG RESSURSER  

 
Kommuneplanens arealdel omfatter hele Gran kommune, se kart: 
 

 
 

 

 Areal: 760 km2  

 Nabokommuner: Søndre Land, Vestre Toten, Hurdal, Nannestad, Lunner, Jevnaker, Ringerike  

 8 skolekretser (8 barneskoler og 3 ungdomsskoler) 

 Avstander: Oslo via Rv. 4: 65 km, Gardermoen via Rv. 35/E 16: 46 km, Hønefoss via Rv. 4 /   

Rv. 35/E 16: 35 km, Gjøvik via Rv. 4: 58 km 
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2.2    PLANSTATUS  

 

Her er en kort oversikt over de kommunale og regionale planene som har mest direkte og konkret 

betydning for arbeidet med kommuneplanens arealdel:  

 Kommuneplanens arealdel: vedtatt av kommunestyret 26. mai 2011, stadfestet av 

Miljøverndepartementet i februar 2012 

 Kommuneplanens samfunnsdel: vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2015 (se nærmere 

omtale i kap. 1.2 og kap. 3.1). 

 Budsjett og økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019: vedtatt av kommunestyret i desember 

2018: Med overordnede utfordringer og prioriteringer fra samfunnsdelen, og målene for 

kommunens virksomhet og de enkelte virksomhetsområdene. 

 Regional plan for Hadeland: vedtatt av fylkestinget 18. februar 2015: Her er spesielt kapitlene 

om tettstedsutvikling (kap. 6), næringsutvikling og arbeidsplasser (kap. 8) og retningslinjer for 

arealbruk (kap. 11) viktige for de overordnede prioriteringene i arbeidet med arealdelen. 

 Forslag til ny kommunal planstrategi for perioden 2019-2023: blir behandlet i kommunestyret 

i juni 2019, med sikte på en høringsperiode fram til valget. Det nye kommunestyret vil 

videreføre og vedta denne planstrategien. 

 

2.3   KONSEKVENSUTREDNINGER OG ROS-ANALYSE 

 
Kravene om konsekvensutredning og ROS-analyse framgår av plan- og bygningslovens § 4-2 og § 
4-3, samt av konsekvensutredningsforskriftens § 3 og § 4. 
 
PBL § 4-2 – Planbeskrivelse og konsekvensutredning: 
 
Ved offentlig ettersyn skal det foreligge en planbeskrivelse som beskriver planens formål, 
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 
området. 
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens 
virkninger for miljø og samfunn. 
 
PBL § 4-3 – Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: 
 
Planmyndigheten skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller 
selv foreta slik analyse. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbygging, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av utbygging 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder 
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 
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I tillegg til planbeskrivelsen er det utarbeidet to dokumenter (+ Bestemmelser/retningslinjer): 
 

 Konsekvensutredningen  – tok for seg konsekvensene av de konkrete endringsforslagene som 
tas opp i kommuneplanens arealdel – mens 

 ROS-analysen – tar opp riskiko- og sårbarhetsvurdering av den samlede kommuneplanens 
arealdel. 

 

Begge disse dokumentene fulgte behandlingen av kommuneplanens areadel ved den politiske 
behandlingen og påfølgende høringsrunder i 2015, 2016 og 2017. Dokumentene inneholdt 
redegjørelser for bakgrunnen og avgrensningen av det som ble tatt opp i planen, omtale av hvilke 
krav som stilles til hhv. konsekvensutredning og ROS-analyse knyttet til de enkelte punktene i 
kommuneplanen og en omtale av metodikk og faglige temaer for konsekvensutredningene og 
ROS-analysen. 
 
 

3. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

3.1    FORHOLDET MELLOM SAMFUNNSDELEN OG AREALDELEN 

 
Kommuneplanens samfunnsdel for Gran kommune ble vedtatt av kommunestyret i møte 18. juni 
2015. Følgende mål fra kommuneplanens samfunnsdel er sentrale for arbeidet med 
kommuneplanens arealdel: 
 

OVERORDNET MÅL:  

 I 2030 kjennetegnes Gran kommune av et bærekraftig lokalsamfunn som gir velferd og god 
livskvalitet til innbyggerne 

 

BEFOLKNINGSUTVIKLING OG NÆRINGSLIV: 
I 2030 har Gran kommune:  

 en befolkning på rundt 16 000 og en forsterket tettstedsstruktur med Gran som regionsenter  

 et variert næringsliv med levende landbruk, forsterket handelsnæring og nye etableringer av 
bedrifter innen produksjon, logistikk og privat tjenesteyting  

 

BOSETTING, TETTSTEDSUTVIKLING OG INFRASTRUKTUR: 
I 2030 har Gran kommune:  

 en areal- og ressursforvaltning som tar vare på natur- og kulturverdiene og bidrar til å 
redusere lokale klimagassutslipp i tråd med nasjonale mål  

 variert bo-, service- og handelstilbud til befolkningen gjennom utvikling av sentrums-
kvalitetene i Brandbu og Gran og en større andel boliger i gangavstand til kollektivknutepunkt  

 en variert boligmasse med mange livsløpsboliger og flere bokollektiver for eldre som 
stimulerer til å opprettholde funksjoner og trivsel  

 en økt andel av befolkningen som går og sykler til arbeid, skole og fritidsaktiviteter  

 oppgraderte kollektivforbindelser til Oslo, Gjøvik, Gardermoen og Hønefoss  

 stabil og trygg offentlig infrastruktur og utvidet bredbånds- og mobildekning  
 

I arbeidet med arealdelen er det lagt vekt på å få en arealforvaltning i tråd med disse målene og 
samtidig få til et variert utbyggingsmønster som gir innbyggerne valgfrihet i forhold til ulike typer 
boliger og boformer. Følgende formulering ble vedtatt i samfunnsdelens hovedutfordringer: 
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Bosettings- og utbyggingsmønsteret:  
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. 
 

3.2   NOEN HOVEDPRINSIPPER FOR DENNE REVISJONEN 

 

I utarbeidelsen og behandlingen av kommuneplanens arealdel foreslo rådmannen at noen 
hovedprinsipper skulle danne grunnlaget for arbeidet. Dette ble revidert etter planutvalgets 
vedtak 25. november 2015:  
 

 Hensynet til trivsel og valgfrihet tilsier et variert utbyggingsmønster. 

 Byggeområder bør gjøres tilgjengelig i hele kommunen, både sentralt og mindre sentralt, 
både leiligheter og eneboliger. 

 Gran skal fortsatt ha stor grad av spredt bosetting og boligbygging. 

 Hensynet til forsvarlig jordvern og arealdisponering og klima- og energihensyn gjennom 
samordnet areal- og transportplan må ivaretas. 

 Gran kommune har mange arealavklarte utbyggingsarealer i kommuneplanens arealdel (se 
kap. 3.3). Dette gjelder utbyggingsarealer både til bolig-, nærings- og sentrumsformål.  

 Det er ikke behov for å avsette større arealer til næringsformål eller til utvidelse av 
sentrumsområdene i Gran, på Jaren eller i Brandbu.  

 Utbygging og fortetting av arealavklarte boligområder i og nær tettstedsområdene gir 
betydelige utbyggingsmuligheter. Eksisterende infrastruktur og servicetilbud bør utnyttes for 
å ivareta klima- og miljøhensyn. 

 Bestemmelsene og retningslinjene til kommuneplanens arealdel revideres for å gi et bedre 
grunnlag for effektiv og forutsigbar behandling av enkeltsaker. Det gjelder spesielt 
behandling av dispensasjonssaker i LNF-områdene og saker i områder med eldre 
reguleringsplaner. 

 Det viktigste grepet for å forenkle kommunens saksbehandling er å avsette eksisterende 
bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene til byggeområder for boliger og 
fritidsbebyggelse (se nærmere omtale i kap. 4.3). 

 
 

3.3    AREALAVKLARTE BOLIGOMRÅDER (PLANRESERVER) 

 

Ved de siste revisjonene av kommuneplanens arealdel har det vært mye fokus på de 
boligområdene som allerede er arealavklart i tidligere kommuneplaner og reguleringsplaner. 
Kommuneadministrasjonen gjorde tidligere et grovt anslag på at det er arealer nok for bygging av 
ca. 1.500 boenheter. I utredningsarbeidet i forbindelse med kommunereformen («Ny kommune 
på Hadeland», 2015) ble disse områdene vurdert på nytt, ut ifra en mer oppdatert tankegang og 
erfaringer vedr. utbygging og fortetting.  
 

Resultatet av utredningen viser at det er et potensiale for bygging av ca. 2.000 boenheter 
innenfor arealavklarte boligområder i Gran kommune. Dette er et konservativt anslag, spesielt i 
Gran sentrum mener vi at det vil kunne bygges enda flere boenheter dersom en får gjennomført 

mailto:postmottak@gran.kommune.no


Kommuneplanens arealdel – Planbeskrivelse 8 

 

 
Gran kommune Adresse: Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon:  61 33 84 00 
Internett: www.gran.kommune.no E-post: postmottak@gran.kommune.no Telefaks: 61 33 85 74 
 

en fortetting i tråd med kommunedelplanen (2013). Som en ser av oversikten nedenfor er det 
rikelig med arealavklarte boligområder i hele kommunen, også i grunnkretsene Bjoneroa, Grymyr, 
Gullerud/Bleiken og Søndre Sanne (Granåsen). Men hovedtyngden (ca. 85 %) av boligpotensialet 
ligger allikevel i "tettstedssonen" i Viggadalen. 
 

PLANRESERVER BOLIG (antall boenheter) 
 

 Skolekrets Ca. antall boenheter  Grunnkrets Ca. antall boenheter 

 Bjoneroa skolekrets 50 boenheter  Bjoneroa 50 boenheter 

 Bjørklund skolekrets 30 boenheter  Gullerud 10 boenheter 

 Bleiken 20 boenheter 

 Solvang skolekrets 300 boenheter  Dæhlen/Blokhus 30 boenheter 

 Brua 200 boenheter 

 Bjørke 50 boenheter 

 Bergstjern 20 boenheter 

 Fredheim skolekrets 100 boenheter  Søndre Julibakka 10 boenheter 

 Grindaker 50 boenheter 

 Vestre Tingelstad 40 boenheter 

 Fagerlund skolekrets 80 boenheter  Briskebyen 40 boenheter 

 Mjønvald 20 boenheter 

 Søndre Mjønvald 20 boenheter 

 Moen skolekrets 320 boenheter  Mohagen 120 boenheter 

 Moen  130 boenheter  

 Solbakken 50 boenheter 

 Geitryggen 20 boenheter 

 Jaren skolekrets 300 boenheter  Jaren 80 boenheter 

 Jaren Øst 200 boenheter 

 Lia 20 boenheter 

 Trintom skolekrets 700 boenheter  Skjervum 100 boenheter 

 Ringstad 100 boenheter 

 Vassenden 500 boenheter 

 Sanne skolekrets 50 boenheter  Nordre Sanne 20 boenheter 

 Søndre Sanne 30 boenheter 

 Grymyr skolekrets 70 boenheter  Grymyr 70 boenheter 

Totalt Gran kommune 2000 boenheter   
 

Kommentarer: 

 Med "arealavklarte boligområder" menes områder som er avsatt til byggeområder for boliger i 
kommuneplanens arealdel. Ikke alle disse områdene omfattes av godkjente reguleringsplaner. 

 I tabellen er ikke alle kommunens grunnkretser tatt med, bare de kretsene der det er arealavklarte 
boligområder. 

 
 

3.4    INNSPILL FRA OVERORDNEDE MYNDIGHETER GJENNOM 

PLANPROSESSEN 

 

Ved oppstart av planprosessen høsten 2014 ønsket Gran kommune å avklare noen viktige 
momenter med fagmyndighetene på fylkesnivå. Fylkesmannen i Oppland og Oppland 
fylkeskommune ga uttrykk for sterk skepsis til forslaget om å markere eksisterende bolig- og 
fritidsboligeiendommer som byggeområde i planen. Også temaer som forholdet mellom nylig 
vedtatt kommunedelplan for Gran sentrum og forslaget til kommuneplanens arealdel, samt 
behovet for konsekvensutredninger av ulike forhold i planen ble drøftet. 
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Det kom en rekke innsigelser fra statlige og regionale fagmyndigheter ved den føste 
høringsrunden i 2015. Disse ble behandlet av planutvalget og kommunestyret i mars 2016, og 
omtales derfor ikke nærmere her. 
 
Ved offentlig ettersyn/høringsrunden høsten 2016 kom de statlige og regionale fagmyndighetene 
med følgende innsigelser: 
 

 
Statlige/regionale 
myndigheter 

 
Område / tema 
 

 
Begrunnelse, kommentarer 

 
Statens Vegvesen,  
Region Øst 
 
 

Boligområde Geitryggen 
Øst 

Samordnet areal- og transportplanlegging / trygg 
skoleveg, kan løses ved rekkefølgekrav om trygg 
skoleveg 

Boligeiendommer i LNF-
områdene 

Kan løses dersom det påpekes tydeligere at det ikke er 
tillatt med flere boliger/boenheter enn i dag 

Hensynssone massedeponi 
svartskifer Rv.4 Gran Sør 

Hensynssone må legges inn på plankartet for å sikre 
massedeponi (NB: tilleggsmerknad seint i prosessen) 

 
Fylkesmannen i 
Oppland 

 

Boligområder: 

 Gullerudvika 

 Julibakka 

 Ringstad 

 Geitryggen Øst 

 Lauvlia Øst 
 

 
Innsigelse mot Gullerudvika, Julibakka, Ringstad og 
Geitryggen Øst pga. jordvern. For alle områdene er det 
pekt på viktigheten av fortetting og utbygging av 
eksisterende avklarte byggeområder, samt samordnet 
areal- og transportplanlegging (ATP) og klimahensyn 

Boligeiendommer i  
LNF-områdene 

Mangelfull konsekvensutredning – alle boliger og 
fritidsboliger må utredes 

Maks. tomtestørrelse  
2 dekar 

Gir ikke høy nok arealutnyttelse, og punktet må flyttes 
til retningslinjene 

ROS-analyse av en samlet 
arealdel 

 

Må gjennomføres 

 

Oppland 
fylkeskommune 
(fylkesutvalget) 
 

 
Boligeiendommer i  
LNF-områdene 

 

Mangelfull konsekvensutredning – alle boliger og 
fritidsboliger må utredes – eiendommene bør endres 
til «LNF-spredt» 
 

 

 Geitryggen Øst 
Jordvern, samordnet areal- og transportplanlegging og 
trafikksikkerhet 

 

NVE ROS-analyse av en samlet 
arealdel 

 

Må gjennomføres 

 
Gjennom vinteren 2017 ble planutvalget orientert om innsigelsene og de utfordringene som 
gjenstår i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Administrasjonen påpekte behovet for å få 
sluttført arbeidet med kommuneplanens arealdel, og viktigheten av å ta et strategisk valg mht. 
hvilke utbyggingsområder som tas inn i planen.  
 

Det ble avholdt et møte mellom kommunens politiske ledelse og fylkesmannen i Oppland i juni 
2017, der dette ble diskutert. I planutvalgets møte 27. juni 2017 vedtok flertallet å prioritere tre 
av utbyggingsområdene: Gullerudvika, Julibakka og Lauvlia Øst, samt å opprettholde maks. 
tomtestørrelse på 2 dekar. Planutvalget vedtok også å endre bolig- og fritidsboligeiendommer i 
LNF-områdene fra «byggeområde for boliger/fritidsboliger» til «areal for spredt bolig og 
fritidsbebyggelse», slik Oppland fylkeskommune har anbefalt. 
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3.5  NY HØRINGSRUNDE HØSTEN 2017  

 
 

Ved denne tredje høringsrunden kom det inn følgende innsigelser fra fylkesmannen i Oppland, 
Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen: 
 

 ROS-analyse av den samlede arealdelen (spesielt mht. flom og overvann) – fra fylkesmannen i 
Oppland og NVE 

 Boliger- og fritidsboliger i LNF-områdene (vist med sirkler på kommuneplankartet) – fra  
fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune 

 Forslag til nye byggeområde for boliger – fra fylkesmannen i Oppland: 
 Gullerudvika 
 Lauvlia Øst 

 

De enkelte innsigelsene og konfliktområdene, samt vurdering av løsninger, er omtalt i 
saksframlegget for sluttbehandling (juni 2019), og i denne planbeskrivelsen. 
 

Etter en lang og komplisert planprosess  blir kommuneplanens arealdel nå fremmet for 
sluttbehandling. Før sluttbehandling gjenstår det tre viktige utfordringer som må løses eller 
avklares. I tillegg foreslås det noen mindre endringer og justeringer i kommuneplanens 
bestemmelser og retningslinjer, se punkt 4.3 nedenfor: 
 

 ROS-analyse for den samlede arealdelen – med mest fokus på flom- og overvann: 
 

Fylkesmannen og NVE har fremmet innsigelse mot kommuneplanens arealdel fordi de mener at 
ROS-analysen og kunnskapsgrunnlaget ikke oppfyller de nye kravene (som kom i 2017) til 
metodikk og sårbarhetsvurderinger. I og med at kravene har blitt skjerpet mener disse 
myndighetene at planbestemmelsene heller ikke er tilfredsstillende. Med bakgrunn i disse 
innsigelsene var kommunens administrasjon nødt til å innhente konsulentbistand, se nærmere 
omtale i pkt. 4.3.2 nedenfor. 
 

 Innsigelser mot at boliger/fritidsboliger i LNF-områdene er vist som byggeområde: 
 

Etter høringsrunden høsten 2017 gjennomførte administrasjonen en analyse av hvilke bolig- og 
fritidsboligeiendommer som var i konflikt med viktige hensyn som naturmangfold, vassdrag og 
kulturminner. Resultatet av dette analysearbeidet ble oversendt til overordnede myndigheter for 
en avklaring. Fylkeskommunen godkjente ikke analysen fordi de mente den ikke var fullstendig 
nok, og den tok ikke alle de hensynene som var nødvendige. 
 

På bakgrunn av et konkret forslag til analyseopplegg fra fylkeskommunen, som bl.a. Østre Toten 
har brukt, har administrasjonen nå gjennomført en ny analyse av konflikter mellom de avmerkede 
bolig-/fritidsboligeiendommene og de hensynene som fylkesmyndighetene har krevet, se 
nærmere omtale i pkt. 4.2.4 nedenfor. 
 

 Innsigelser mot to konkrete boligområder, Gullerudvika og Lauvlia Øst : 
 

Fylkesmannen i Oppland har fremmet innsigelse mot boligområde Gullerudvika pga. 
jordvernhensyn og mot boligområde Lauvlia Øst ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Rådmannen har tidligere i planprosessen (Konsekvensutredning, utarbeidet 
til tidligere høringsrunder, datert KST 20.09.2017) frarådd disse med samme begrunnelse som 
fylkesmannen. Rådmannen merker seg at det ved de tidligere behandlingene av kommuneplanens 
arealdel har vært tydelig politisk vilje til å beholde disse områdene i planen, og vil derfor ikke 
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foreslå at områdene tas ut. Rådmannen vil imidlertid presisere at kommunen må regne med at 
det vil kreves mekling og evt. behandling i departementet hvis områdene beholdes i planen. 
 

3.6 ANDRE UTTALELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

 
Høringsuttalelser 3. gangs offentlig ettersyn, høsten 2017: 
I tillegg til høringsuttalelser fra fylkesmannen, NVE, Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune 
(se vedlegg og omtale ovenfor), kom det inn følgende uttalelser fra andre: 
 

Avsender Dato Tema Kommentar 

BaneNor 15.11.2017 BaneNor har noen generelle 
vurderinger av planframstillingen 
m.m. og påpeker farer ved kryssing 
av jernbanen knyttet til spredt 
bebyggelse. Jernbaneloven 
fastesetter 30 meters byggegrense 
langs jernbanen. BaneNor henviser 
også til nasjonale føringer for areal- 
og transportpolitikk. 

Presisering av at 
jernbaneloven 
fastlegger en 
byggegrense på 30 
meter langs jernbanen 
er tatt inn i punkt 3.3 i 
bestemmelsene.  

Granumsstranda 
Boligsameie 

27.11.2017 Boligsameiet påpeker en feil på 
kommuneplankartet ved sine 
eiendommer  

Dette spørsmålet ble 
avklart og rettet opp i 
forbindelse med 
reguleringsplan for 
Sagatangen  

Lygnalia 
Grunneierlag 

28.11.2017 Uttaler seg positivt om maks. 
tomtestørrelse for hytter – men er 
svært skeptiske til slamdeponiet 
ved Badstua  

Kommuneplanens 
arealdel viser bare den 
faktiske situasjonen, 
slamdeponiet blir 
avklart i en annen 
sammenheng  

Anita Skogheim 10.11.2017 Er negativ til at område for spredt 
hyggebygging i Lynnebakka blir tatt 
ut av arealdelen  

Gjennom kommune-
planprosessen har det 
vært enighet om at 
disse områdene for 
spredt utbygging skal 
tas ut av 
kommuneplanens 
arealdel  

 

Trygve 
Halvorsrød 

28.10.2017 Er negativ til at område for spredt 
boligbygging ved Fredheim blir tatt 
ut av arealdelen  
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4. FORSLAG TIL ENDRINGER 

4.1 OMRÅDER SOM FORESLÅS TATT UT AV AREALDELEN  

 

4.1.1 Boligområder  

 
I gjeldende kommuneplanens arealdel (2011) ligger det inne store arealavklarte utbyggings-
områder som ikke er utbygd, se oversikt i kap. 3.3. De fleste av disse utbyggingsområdene er ikke 
igangsatt, og i mange områder har det heller ikke skjedd noe med sikte på å få i gang utbygging av 
områdene. De siste årene er det flere ganger reist spørsmålet om kommunen bør se nærmere på 
disse arealene og vurdere å ta noen av dem ut av kommuneplanens arealdel. Noe av bakgrunnen 
for dette er et ønske om å få mulighet til å legge inn nye utbyggingsområder i arealdelen. 
 
Kommunens administrasjon har sett nærmere på muligheter for å ta områder ut av planen, og i 
denne vurderingen har følgende momenter vært vektlagt: 
 

 Områder der grunneieren eller andre har lagt ned ressurser i reguleringsplanarbeid, 
infrastrukturtiltak og lignende kan være problematisk å ta ut av planen, fordi dette kan gi 
grunnlag for erstatningskrav mot kommunen. 

 Områder som ligger inneklemt mellom annen bebyggelse, tett inntil igangsatte 
utbyggingsområder eller nær tettsteder o.l. kan være uklokt å ta ut, fordi kommunen har 
uttrykt ønske om utbygging og fortetting av akkurat slike arealer.  

 Ut ifra prinsipper fastlagt i Regional plan for Hadeland (vedtatt februar 2015) og kommune-
planens samfunnsdel (vedtatt juni 2015, se omtale i kap. 3.1), vil det ikke være riktig å ta ut 
utbyggingsområder som ligger nær tettstedene og kommunikasjonsknutepunktene. 

 Det å ta slike inneklemte utbyggingsområder ut og tilbakeføre dem til landbruks-, natur- og 
friluftsområder kan i mange tilfeller virke unaturlig, fordi områdene ofte ikke vil gi 
landbruksarealer med hensiktsmessig størrelse og arrondering. 

 

De områdene som er nevnt nedenfor ble foreslått tatt ut av arealdelen ved første høringsrunde. 
Det har i løpet av sommeren/høsten 2015 kommet innspill fra grunneier-/utbyggerhold om at 
utbygging allikevel kan bli aktuelt innenfor Geitryggen og Jarhaug Nord og disse blir derfor ikke 
foreslått tatt ut i denne omgang. Planutvalget vedtok i møte 25.11.2015 at også boligområde 
Skirstadgutua skulle beholdes. For de andre områdene blir forslaget om å ta dem ut opprettholdt: 
  

Boligområde Beliggenhet Areal 

-  Grimsrud  Sør for Eidsand, Nordre Brandbu ca. 32 dekar + ca. 13 dekar 

- Kjos Ved Bjørklund skole, Nordre Brandbu ca. 17 dekar 

- Ølhaugen   Granåsen, sør for Sanner hotell ca. 7 dekar 

TOTALT  ca. 70 dekar 
 

Ved senere revisjon av kommuneplanens arealdel bør det foretas tilsvarende vurderinger av om 
områder der det ikke er framdrift i utviklingen av områdene bør tas ut av planen. I denne 
prosessen kan det også være aktuelt at kommunen stiller krav om dokumentasjon av framdrift 
dersom grunneierne skal unngå at utbyggingsområder tas ut av kommuneplanen. 

 

4.1.2  SB- og SF-områdene 

 

I 1998 ble det innført en ny type områder i kommuneplanens arealdel, kalt LNF-C-områder. Dette 
var mindre områder som var tilrettelagt og arealavklart for spredt boligbygging. I 2011 ble noen 
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større områder tatt inn i kommuneplanens arealdel, og kalt SB-områder. Dette virkemiddelet for å 
få en styrt og arealavklart spredt boligbygging i kommunen har ikke fungert etter intensjonene. 
Det har skjedd svært liten boligbygging innenfor LNF-C-/SB-områdene gjennom disse 18 årene. 
Samtidig ser vi at det har vært et stort og i enkelte saker tverrpolitisk ønske om å tillate spredt 
boligbygging utenfor disse arealavklarte områdene. 
 
Administrasjonen foreslår å ta ut alle de avsatte SB-områdene fra kommuneplankartet. Etter 
administrasjonens vurdering bør spredt boligbygging avklares gjennom behandling av enkeltsaker, 
etter reglene for dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel. Eksisterende boligeiendommer 
innenfor de tidligere SB-områdene tegnes inn som byggeområde boliger, se omtale i kap. 4.2.5. 
 

SB Dynnabråten: Dette er et område der det har skjedd planlegging og noe utbygging, 6 tomter er 
fradelt og en av dem er bebygd. Men gjennomføring av utbygging har vært problematisk pga. 
uklarheter med vegrett og vegutbedring, samt utfordringer med lokale avløpsanlegg. Det foreslås 
at SB-området på kartet tas bort og at fradelte boligeiendommer avsettes som byggeområde. 
 

Områder for spredt bygging av fritidsboliger (SF-områder) kom inn i arealdelen i 2011. Selv om vi 
her ikke har så lang erfaringsperiode å bygge på, mener rådmannen at disse områdene bør tas ut, 
på linje med og med samme begrunnelse som for områdene for spredt boligbygging. I 2011 ble 
ble det også valgt en tydelig strategi om å satse på hyttebygging primært I Lygnaområdet.  
 

4.1.3  Område for masseuttak ved Skjerva  

 

Området på ca. 140 dekar inneholder noen mindre eldre grustak og ble tatt inn på kommuneplan-
kartet i 1989. Etter dette har det ikke skjedd noen utvikling i området med tanke på etablering av 
uttaksområder for grus. Etter det administrasjonen kjenner til er det ikke tatt ut grus av betydning 
innenfor området i denne perioden. Dette er et mye brukt turområde for folk i Moen- og 
Brandbuområdet, i nær tilknytning til hensynssonen for friluftsliv I Dæhlenmoen. Elva Skjerva 
avgrenser området i sør, og området grenser inn mot jernbanelinja i sørvest og Gran Tre i nordøst.  
 

Kartutsnitt Masseuttak ved Skjerva: 
 

 

Gran Tre 
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Området bør tas ut av arealdelen. Dersom det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt å foreslå 
nye masseuttak i dette området, må dette behandles ved en ny vurdering av konsekvenser m.m. 
og undergis en ny arealplanmessig godkjenning. 
 
Det presiseres at dette området vil være LNF-område og at grunneierne således fortsatt kan drive 
sin næringsvirksomhet som før. Dette kan også innebære mindre uttak av masser fra eldre grustak 
til eget bruk i landbruket, i tråd med landbrukets eget regelverk. Det er større kommersielle 
masseuttak som ikke kan startes opp uten en ny planprosess, og en slik prosess vil antageligvis 
være ganske omfattende, med konsekvensutredning m.m. 
 

4.2 FORSLAG TIL NYE UTBYGGINGSOMRÅDER M.M.  

 
I dette kapitlet omtales de mest vesentlige forslagene til endringer på plankartet. Dette betyr 
først og fremst nye utbyggingsområder (kap. 4.2.1 – 4.2.6), men også noen andre vesentlige 
kartmessige endringer: boliger og fritidsboliger i LNF-områder (kap  4.2.7) og hensynssoner (kap. 
4.2.8 – 4.2.9). 
 
 Det har bare kommet inn noen få forslag til nye utbyggingsområder til denne runden med 
revisjon av kommuneplanens arealdel. Administrasjonens utgangspunkt i vurderingen av 
forslagene til nye boligområder har vært at kommunen har tilstrekkelig med arealavklarte 
boligområder, se vurdering og omtale i kap. 3.2 og kap. 3.3. Det er derfor ikke nødvendig å legge 
opp til flere boligområder ved denne revisjonen av kommuneplanens arealdel. Dette er en 
generell og prinsipielle vurdering som gjelder alle forslagene som omtales i det etterfølgende. 
 

Enkelte områder har vært foreslått tidligere i prosessen, men ikke tatt med i arealdelen, bl.a. på 
bakgrunn av varsel om innsigelser fra regionale planmyndigheter: 

 Nytt byggeområde for boliger ved Kjellmanjordet (Trintom krets) 

 Nytt byggeområde for fritidsbebyggelse ved Tønnerudtangen 

 Nytt forslag til masseuttak ved Kjensrud i Bjoneroa 
 

I januar og februar 2016 kom det inn to helt nye og ganske omfattende utbyggingsforslag, i øvre 
del av Geitryggenområdet og øst for Lauvlia i Moen. Administrasjonen vil ikke anbefale at disse 
tas inn i kommuneplanens arealdel, se omtale i kap. 4.3.2. 
 

Metodikk for konsekvensutredningene er omtalt i Konsekvensutredninger og ROS-analyse, kap. 
2.1.1 og 2.1.2 . Her er det vist til nasjonale føringer for jordvern, naturmangfold og samordnet 
areal- og transportplanlegging.  
 

Jordvern er et hensyn som rådmannen har vektlagt i sin vurdering – med henvisning til Stortingets 
vedtak ved behandling av Prop 127 S (2014-2015) Innst. 56 S (2015-2016) som sier (vedtak 140): 
  

 "Stortinget fastsetter det årlige målet for omdisponering av dyrket mark til 4.000 dekar.  
Stortinget ber regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 2020."   

 
Stortinget ber også om (vedtak 141) at regjeringen gjennomfører flere tiltak, slik at målet for 
omdisponering av dyrket mark kan oppnås. Disse vedtakene er en tydelig innskjerping av 
jordvernet i forhold til regjeringens opprinnelige mål for omdisponering av dyrket mark, som 
tidligere var satt til 6.000 dekar innen 2020. Det betyr også at den nasjonale jordvernpolitikken er 
innskjerpet i forhold til den politikken som gjaldt ved forrige revisjon av kommuneplanens 
arealdel i 2011. 
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4.2.1   Endringer på plankartet i løpet av planprosessen 

I løpet av planprosessen har to områder blitt tatt ut av forslaget til kommuneplanens arealdel: 

 Boligområde Ringstad 

 Boligområde Geitryggen Øst 
 

I tillegg har det skjedd en endring for Boligområde Julibakka, der den tidligere varslede 
innsigelsen fra fylkesmannen og Statens Vegvesen er trukket. Boligområde Bilden ble tatt inn i 
planen ved første behandling i 2015 og har ikke møtt innsigelse. 
 

Disse områdene er omtalt i tidligere planbeskrivelser og konsekvensutredninger , senest til 
kommunestyrets behandling 20. september 2017 (Sak KST 62/17). Områdene omtales derfor ikke 
nærmere her. 
 

4.2.2   Boligområde Gullerudvika 

 

Se omtale i dokumentet Konsekvensutredning og ROS-analyse, kap. 2.3.1. 
 

Den dyrka jorda er i dette tilfellet ikke av aller beste kvalitet, men både på eiendommen og i 
grenda er det ikke er vanskelig å finne alternative områder som kan bebygges uten å berøre dyrka 
eller dyrkbar mark (se vurdering ovenfor). Forslaget er dermed i konflikt med jordvernhensyn, og 
med prinsippet i landbruksplanen om å ikke omdisponere B-jord. Rådmannen mener at ut ifra 
Stortingets jordvernvedtak bør området ikke bygges ut. Når det gjelder forholdet til 
kulturlandskap, naturmangfold og kulturminner kan ikke rådmannen se at en utbygging av 
området vil føre til direkte og konkrete arealkonflikter.  
 

Kartutsnitt foreslått boligområde i Gullerudvika: 
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Dette området i Gullerudvika ligger langt fra skole og sentrumsfunksjoner og dette vil gjøre 
beboerne bilavhengige. Sett ut ifra ønsket om å redusere klimautslippene og oppnå en god 
samordnet areal- og transportplanlegging, jfr. nasjonale retningslinjer, bør det ikke legges ut nye 
arealer for boligbebyggelse i dette området. 
 

I denne saken blir det avgjørende hvordan en skal veie hensynet til en samordnet areal- og 
transportplanlegging opp imot ønsket i Gran kommune om å tilrettelegge for denne typen 
utbygging. Kommunestyret har ønsket at dette området i Gullerudvika blir tatt inn i arealdelen, og 
signalisert at dette er et av de områdene de vil prioritere. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at 
området tas ut av planen. 
 

4.2.3   Boligområde Lauvlia øst 

 

I dette området er det hensynet til reduksjon av klimautslippene og en samordnet areal- og 
transportplanlegging som er problematisk. I sin vurdering i 2016-17 påpekte rådmannen at dette 
boligområdet hadde en uheldig plassering, langt fra sentrumsområder og forretninger m.m. 
Selv om området ligger nær Moen skole vil beboerne i dette området i Lauvlia allikevel bli svært 
bilavhegngige. Sett ut ifra ønsket om å redusere klimautslippene og oppnå en god samordnet 
areal- og transportplanlegging, jfr. retningslinjer fra statlig og regionalt hold, mente rådmannen at  
det var problematisk å legge ut nye arealer for boligbebyggelse i dette området. 
 

Det avgjørende i denne saken blir hvordan en skal veie hensynet til reduksjon av klimautslipp og 
areal- og transportplanlegging opp imot det klare politiske ønsket i Gran kommune om å 
tilrettelegge for denne typen utbygging. Kommunestyret har ønsket at dette området i Lauvlia blir 
tatt inn i arealdelen, og signalisert at dette er et av de områdene de vil prioritere. Rådmannen vil 
derfor ikke anbefale at området tas ut av planen. 
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4.2.4  Boliger og fritidsboliger i LNF-områdene  

 
Definisjoner: 

 Endringen gjelder områder som er lagt ut til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-

områder) i kommuneplanens arealdel.  

 Endringen får virkning for boligeiendommene og fritidsboligeiendommene som er 

godkjenteadelte tomter i LNF-områdene, og som er bebygget med godkjente boliger eller 

fritidsboliger. 

 Disse fradelte og bebygde bolig- og fritidseiendommene blir foreslått av satt til areal for spredt 

bebyggelse i kommuneplanens arealdel, jfr. plan- og bygningslovens § 11-7, pkt. 5 b). 

Innledning og problemstilling: 

Bakgrunnen for dette forslaget er at en betydelig del av Gran kommunes innbyggere bor i LNF-
områdene. Sammen noen andre kommuner skiller Gran seg fra resten av Oppland ved at over 
halvparten (54 %) av befolkningen bor utenfor det som SSB definerer som tettstedsområder. De 
aller fleste av disse bor på fradelte boligeiendommer innenfor LNF-områdene.  
 

Fordi disse eiendommene ligger innenfor LNF-områdene må alle tiltak behandles som 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette framstår for de fleste som uforståelig, og 
kommunens saksbehandlere har opplevd mange tilfeller der det er vanskelig å forklare eiere av 
slike boligeiendommer at de må søke dispensasjon fra kommuneplanen for selv små byggetiltak 
på sin eiendom. Mange kan oppfatte dette slik at eiendommen ikke er godkjent som 
boligeiendom, og at de nærmest «bor på dispensasjon». Disse eiendommene har heller ikke de 
samme rettighetene som andre boligeiendommer mht. forenklinger i byggesaksregler. 
 

Vurdering og forslag til løsning: 
 
Etter høringsrunden høsten 2017 (med innsigelse fra fylkesmannen og fylkommunen) 
gjennomførte administrasjonen en analyse av hvilke bolig- og fritidsboligeiendommer som var i 
konflikt med viktige hensyn som naturmangfold, vassdrag og kulturminner. Resultatet av dette 
analysearbeidet ble oversendt til overordnede myndigheter for en avklaring. Fylkeskommunen 
uttalte at de ikke kunne godkjenne analysen fordi de mente den ikke var fullstendig nok, og den 
tok ikke alle de hensynene som var nødvendige. 
 

På bakgrunn av et konkret forslag til analyseopplegg fra fylkeskommunen, som bl.a. Østre Toten 
har brukt, har administrasjonen gjennomført en ny analyse av konflikter mellom de avmerkede 
bolig-/fritidsboligeiendommene og følgende hensyn: 
 

 Naturmangfold, naturtyper, arters funksjonsområder m.m. 

 Friluftsområder (hensynssoner på Øståsen og Fjorda) 

 Dyrka mark 

 Vassdrag (byggeforbudssoner + nedslagsfelt drikkevann) 

 Kulturminner m/sikringssoner, SEFRAK-bygg og kulturlandskap (hensynssoner i arealdelen) 

 Andre områder: alunskifer (Rv.4, Gran sentrum Sør), flomfare og rasfare 
 

På bakgrunn av denne analysen er de bolig- og fritidsbolig-eiendommene som er i konflikt med de 
viktige verdiene tatt ut, og blir vist som ordinært LNF-område på kommuneplankartet. Dette 
innebærer at bygge- og anleggstiltak på disse eiendommene må behandles som dispensasjon fra 

mailto:postmottak@gran.kommune.no


Kommuneplanens arealdel – Planbeskrivelse 18 

 

 
Gran kommune Adresse: Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon:  61 33 84 00 
Internett: www.gran.kommune.no E-post: postmottak@gran.kommune.no Telefaks: 61 33 85 74 
 

kommuneplanen som tidligere. En del eiendommer vil på denne måten ikke få den «fordelen» det 
vil være å slippe dispensasjonsbehandling. Administrasjonen mener at det hadde vært positivt om 
flere av bolig- og fritidseiendommene kunne vises som byggeområde, men vurderer det slik at 
dette er det beste vi klarte å oppnå i denne omgangen. 
 
De aktuelle eiendommene vises nå med sitt reelle tomteareal, og ikke med sirkelsymboler. Dette 
gjør at plankartet gir en bedre illustrasjon av situasjonen og det vil også forenkle 
saksbehandlingen. 
 
Oppsummering og konklusjon: 

Med den nye analysen og den nye måten å presentere dette på har administrasjonen tro på at 

fylkesmyndighetene kan godta løsningen. Vi kan ikke se at det er vesentlige negative 

konsekvenser knyttet til forslaget om å markere de eksisterende bolig- og 

fritidsboligeiendommene i LNF-områdene som område for spredt bebyggelse på 

kommuneplankartet. Og i og med at alle «konflikteiendommene» er tatt ut og vises som LNF-

område mener vi at hensynet til kulturminner, kulturlandskap, naturmangfold eller landbruk blir 

bedre ivaretatt ved denne løsningen enn med dagens kommuneplankart.  

Det er viktig å presisere at endringen ikke innebærer at det tillates ny boligbebyggelse, men at 

eiere av eksisterende boligbebyggelse i tidligere LNF-områder nå vil få anledning til å gjøre 

endringer på egen bolig uten dispensasjonsbehandling. 

Som nevnt tidligere i kapitlet vil en slik løsning gi betydelige fordeler. Det vil gi større forståelse 

for de hensyn planen skal ivareta og en plan som er enklere å formidle til publikum. Det vil også gi 

enklere saksbehandling og færre dispensasjonssaker, og det vil gi alle eiere av boligeiendommer 

samme rettigheter mht. forenklinger i regelverket m.m. 

På denne bakgrunnen foreslår rådmannen at eksisterende bolig og fritidsboligeiendommer som 

ligger i LNF-områdene vises som areal for spredt bolig- og fritidsboligbebyggelse på plankartet, 

samt bestemmelser i to nye punkter: 4.5 og 4.6. 

 

4.2.5  Utvidelse av Ål kirkegård – hensynssone reguleringsplanarbeid 

 

Gran kirkelige fellesråd har i flere år arbeidet med planer for utvidelse av Ål kirkegård. Fellesrådet 
varslet I 2015 oppstart av reguleringsplanarbeid for et område vestover fra eksisterende 
kirkegård, men dette arbeidet har ikke blitt videreført. For å dokumentere behov for gravplasser 
er det laget en gravanalyse – og reguleringsplanarbeidet planlegges nå tatt opp igjen. Det er viktig 
å presisere at dette er av bygdas beste jordbruksarealer, og at planarbeidet derfor er svært 
konfliktfylt i forhold til jordvernhensyn. Det er derfor viktig å få avklart omfang og arrondering av 
et eventuelt utvidelsesområde med jordvernmyndighetene lokalt og statlig.  
 
For å unngå at det startes opp reguleringsplanarbeid som ikke er synliggjort i kommuneplanens 
arealdel, foreslås det at et avgrenset område tas inn i forslag til kommuneplanens arealdel, se 
utsnitt nedenfor. Området foreslås avsatt til en hensynssone etter plan- og bygningslobvens § 11-
8 pkt. d) - “sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre 
lover”.  Slik båndlegging er I første omgang tidsbegrenset til fire år, så det forutsettes at 
reguleringsplanarbeidet er avklart innen den tid. 
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Område som foreslås båndlagt for reguleringsplanarbeid (PBL § 11-8 d): 
 

 

 

4.2.6  Masselager for alunskifer – hensynssone/sikringssone 

 

I brev datert 27. mars 2017 tok Statens Vegvesen opp et nytt forhold knyttet til område 
masselager for alunskifer sør for Granstunnelen. Tillatelse til deponering av slike masser under 
den nye vegen er gitt av Miljødirektoratet 27. september 2013, med en rekke vilkår, bl.a. knyttet 
til kontroll og overvåking. Ved utbyggingen av riksveg 4 er det benyttet betydelige mengder 
alunskifermasse til oppbygging av vegen sør for tunnelen. Denne massen må ligge under 
grunnvannsnivå for å unngå forurensning og andre problemer.  
 

Statens Vegvesen stilte i det nevnte brevet krav om at Gran kommune la inn hensynssoner i 
kommuneplanens arealdel, for å sikre grunnvannsnivået I dette området. Dette er lagt inn på 
plankartet med 3 soner, og med tilhørende bestemmelser (se kartutsnitt nedenfor): 
 

 Sikringssone 1 – Grunnforurensning: Denne sonen omfatter selve masselageret 

 Sikringssone 2 – Grunnvann/grunnforurensning: Denne sonen omfatter arealer nær inntil 
masselageret, og her foreslås det regler som innebærer at det ikke tillates grunnarbeider og 
andre terrengingrep  under høyeste grunnvannstand (kote 207). 

 Sikringssone 3 – Grunnvann: Denne sonen omfatter I hovedsak nedslagsfeltet nordøst og øst 
for masselageret. Her foreslås det regler for håndtering av overflatevann, som skal føres 
tilbake til grunnen ved infiltrasjon og ikke ledes til nærliggende bekker o.l.  
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Område som båndlegges som sikringssone (PBL § 11-8 a): 
 

 
 

4.3     ANDRE FORSLAG 

 
4.3.1   Andre endringer på plankartet 

 

I tillegg til de endringene som er foreslått i pkt. 4.2 foreslås følgende endringer på plankartet: 
 
 

 Pilegrimsleden er vist som turvegtrasé (samferdselslinje) på plankartet, slik Oppland 
fylkeskommune har bedt om. 

 Rundt fredete og listeførte kirker er det avsatt en hensynssone med avtand på 60 meter, slik 
Oppland fylkeskommune har bedt om. 

 Det er i tillegg foretatt noen mindre justeringer og oppretting av feil i kommuneplankartet, 
samt detaljering av kommuneplankartet i tråd med godkjente reguleringsplaner. 

 
4.3.2  ROS-analyse for den samlede arealdelen – flom og overvann 

 

Som vist i pkt. 3.5 ovenfor var kommunens administrasjon nødt til å innhentet konsulentbistand, 
med bakgrunn i innsigelsene fra fylkesmannan og NVE. Norconsult Lillehammer har utarbeidet 
følgende rapporter: 

 Notat: Naturfare – Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 

 Rapport: Underlag for planstrategi – Tema: Flom og overvann 

 Notat: Sårbarhetsvurdering av bekker i Gran kommune – med 2 vedlegg: 
         - Sårbarhetsvurdering av bekker – Vedlegg: Analyserte nedbørfelt 
         - Sårbarhetsvurdering av bekker – Vedlegg: Kritiske punkter – dimensjoner 
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Norconsult og Gran kommune har avholdt møter med fylkesmannens beredskapsansvarlige 
underveis i arbeidet. 
 

Forslagene i fagrapportene er innarbeidet i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. I 
første omgang foreslås disse endringene innarbeidet nå, men på sikt må hensynene til flom og 
overvann innarbeides mer helhetlig, i både kommuneplanens samfunnsdel og andre kommunale 
planer. Kommunen må også prioritere arbeidet med aktsomhetskart og registrering og oppfølging 
av kritiske punkter i de meste utsatte vassdragene. Dette blir et viktig fagtema både i temaplaner 
for kommunale veger og vann-/avløp og i reguleringsplaner. I korte trekk innebærer de 
endringene som tas inn i kommuneplanens arealdel dette: 
 

 Det viktigste momentet er at alle aktører som skal utarbeide reguleringsplaner og tekniske 
planer må forholde seg til dette faglige grunnlagsmaterialet. Dette er spesielt viktig i arbeidet 
med utbyggingsplaner i det området som Norconsult har hatt mest fokus på, nemlig 
sidevassdragene på østsida av Viggadalen fra Gran sentrum og til Brandbu. 

 All planlegging og prosjektering skal utføres etter NVEs gjeldende retningslinjer for flom og 
skredfare og nyeste oppdaterte aktsomhetskart. 

 

4.3.3  Forslag til andre endringer i bestemmelsene og retningslinjene  

 

I tidligere planbeskrivelser er det redegjort for en del mindre endringer i planens bestemmelser 
og retningslinjer. Disse endringene ligger inne i planen og blir ikke gjentatt her. 
 

I forrige runde ble det vedtatt å flytte punktene om tomtestørrelse i eksisterende boligområder 
og fritidsbolig-områder fra bestemmelsenes pkt. 2.1 og pkt. 2.2 til retningslinjenes pkt. A 2 og A 3. 
Det kom ikke innsigelse mot dette punktet i siste høringsrunde, fordi det ikke lenger er en 
bestemmelse, men bare en del av retningslinjene. 
 

Ved den løpende saksbehandlingen oppdager en ofte noen uklarheter og andre utfordringer i 
kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. I tillegg foretas det stadig endringer i ulike 
regelverk, og vi ser at andre kommuner har andre løsninger og formuleringer enn de vi har brukt i 
Gran. Ut ifra dette er det naturlig at en del punkter tas opp til vurdering og rettes eller justeres 
når kommuneplanens arealdel revideres. Nedenfor har vi satt opp noen slike punkter, som 
foreslås justert/endret før planen godkjennes. Etter rådmannens vurdering er ikke noen av disse 
punktene kontroversielle eller av en slik formell karakter at de bør være gjenstand for ny høring 
og offentlig ettersyn: 
  
 Forslag til nytt punkt 1.16 om byggegrense mot offentlig VA-ledning:  

Bygg tillates ikke nærmere offentlig VA-ledning enn 4,0 meter, målt fra senterlinje rør.  

 Forslag til nytt punkt 1.17 om renovasjon:  
Renovasjonsløsning skal alltid fastlegges i reguleringsplan. Det samme gjelder i byggesaker hvor 
renovasjonsløsning ikke følger av plan. Løsningen skal vises på reguleringsplan/ utomhusplan. 
Kommunen kan kreve nedgravde søppelløsninger ved minst 10 boenheter samlet, hvor forholdene ligger 
til rette for det. Anbefalinger fra Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) skal tillegges vekt ved plan- 
og byggesaksbehandling.  

 Holdningsklasser for avkjørsler, punkt 3.2, foreslås endret i tråd med nye regler fra Statens Vegvesen: 
For behandling av avkjørselssaker langs riks- og fylkesveger er det vedtatt et direktiv som skal legges til 
grunn ved behandlingen på hver vegstrekning, med ulike holdningsklasser (tre holdningsklasser):  
 Streng holdning  
 Mindre streng holdning  
 Lite streng holdning  
Se konkret direktivet for detaljer om de ulike holdningsklassene. Generelle byggegrenser langs riks- og 
fylkesveg: De aktuelle byggegrensene er vist for de enkelte vegstrekningene, basert på vegens 
funksjonsklasse, på Statens vegvesens karttjeneste Vegkart.  
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 3.2.1 Veger, forslag til 3 nye formuleringer:  
 Ved etablering av blindveg skal det etableres vendehammer eller snuplass tilpasset renovasjons- og 

brannbiler. Dimensjonering avklares på reguleringsplannivå, eventuelt i byggesak dersom 
reguleringsplan ikke utarbeides.  

 Ved planlegging og dimensjonering av offentlige veg skal Statens vegvesens håndbøker legges til 
grunn. Eventuelle avvik skal godkjennes av Samferdselsenheten i kommunen.  

 Avkjørsler og byggegrenser langs kommunale veger: For etablering eller endring av avkjørsler fra 
kommunal veg må det søkes til kommune, veglova § 40, dersom det ikke er vist i vedtatt 
reguleringsplan. Den generelle byggegrensen til kommunale veger er 15 meter, jf. veglova § 29, 
dersom ikke annet er vedtatt i reguleringsplan.  

 Forslag til omformulering i punkt 6.5 om tidligere godkjente reguleringsplaner:  
…uoverenstemmelse med kommuneplanens arealdel… foreslås endret til …uoverensstemmelse med 
arealformål i planene…  

 BaneNors presisering av 30 m. byggegrense langs jernbanen er tatt inn i punkt 3.3 i bestemmelsene.  

 Det blir i tillegg foreslått noen mindre justeringer, presiseringerog oppretting av trykkfeil i teksten i 
dokumentet, ut ifra erfaringer om at noen punkter kan være uklare og for lite konkrete (se markeringer i 
dokumentet).  
 I pkt. A.5 er ulogisk formulert, med et «ikke» som ikke skal stå der – det skal stå: Unntaket er dersom 

det dreier seg om bolig nr. 2 på eiendommer som oppfyller kriteriene for kårbolig * 
 Noen steder i dokumentene står det fortsatt «sirkler» i omtalen av boliger og fritidsboliger i LNF-

områdene, dette rettes opp i den endelige utgaven. * 
 

* NB: Ved en feil ble disse to siste strekpunktene uteglemt i saksframlegget og de andre vedleggene  
 

 

4.3.4  Gran sentrum – Utviklingsveileder  

 

Kommunedelplan for Gran sentrum ble vedtatt i 2007 og revidert i 2013. Både plankart og 
bestemmelser/retningslinjer i kommunedelplanen (2013) er innarbeidet i forslaget til 
kommuneplanens arealdel. Det er foretatt enkelt redigeringer og forenklinger for å tilpasse 
bestemmelsene og retningslinjene, men disse justeringene innebærer ikke vesentlige endringer. 
 

Prosjekt Gran sentrum ble startet opp i 2013, med Norconsult som konsulent. Prosjektet endte 
opp med en utviklingsveileder og sluttrapport, som ble lagt fram til sluttbehandling i februar 2015. 
Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak (sak 8/15, møte 19. februar 2015): 

 

1. Gran kommunestyre vedtar utviklingsveilederen for Gran sentrum. 
2. Utviklingsveilederen skal innarbeides i plansystemet etter plan- og bygningsloven gjennom 

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Gran sentrum og en eller flere 
områdereguleringer. 

 

På bakgrunn av dette vedtaket ble det foreslått å knytte utviklingsveilederen opp mot 
bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplanens arealdel. Dette ble gjort ved at det i 
bestemmelsenes pkt. 1.19 er vedtatt følgende formulering og henvisning til veilederen: 
 

 I Gran sentrum skal utviklingsveileder for Gran sentrum benyttes ved reguleringsplanarbeid. 
Avvik fra veilederen skal begrunnes. 

 

Kommunestyret vedtok 31. mars 2016 å ta denne formuleringen inn i retningslinjenes pkt. C – 
Estetiske retningslinjer og pkt. E – Retningslinjer for reguleringsplanarbeid i Gran sentrum. 
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