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SAKSPROTOKOLL 

 
Helhetlig plan for Granavollen 
 

 
Planutvalget har behandlet saken i møte 05.06.2019 sak 26/19 
 
Planutvalgets behandling 05.06.2019: 
Kari-Anne Jønnes (H) forlot møtet under behandlingen. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Tingelstad (Sp), Helge Tryggeseth (MDG), Kari Møyner, kommunalsjef Leif Arne Vesteraas, 
utvalgsleder Roger Nyhus (GBL), Atle Liaklev (GBL) 
 
Pål Tingelstad (Sp) fremmet følgende forslag: 
Handelslaget er et solid bygg. I første omgang bør punkterte vinduer, ytterdører og panel i første 
etasje skiftes ut og tilpasses de øvrige vinduene i bygget. Samtidig med skifte av panel, bør det foretas 
etterisolering av første etasje. 
Restaurering av toalett og kjøkken trengs å utbedres på sikt, men planlegges ikke utført i første runde 
med restaurering. 
Hvis andre etasje seinere skal restaureres for mulig utleie, må universell utforming følges. Dvs at det 
må inn en skruheis i tillegg til omgjøring av inngangspartiet.  
 
 
Helge Tryggeseth (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av H/GBL/MDG: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 

Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye løsninger 

for vei. 

Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som 

verneverdig 

og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering av 

disse. 

Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i 

planutvalgets møte 28.08.19. 

Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet med planen skal være 

administrativt. 
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Votering 
Forslaget fra MDG/H/GBL ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer med møteleders dobbeltstemme 
Det ble ikke votert over forslag fra Pål Tingelstad og rådmannens innstilling. 
 
Planutvalgets vedtak 05.06.2019: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 

Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye løsninger 

for vei. 

Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som 

verneverdig 

og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering av 

disse. 

Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i 

planutvalgets møte 28.08.19. Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet 

med planen skal være administrativt. 

 
 


