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Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 63/19 
 
Kommunestyrets behandling 20.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Roger Nyhus (GBL) 
Ordfører Willy Westhagen 
Fungerende rådmann Leif Arne Vesteraas 
Vegard Øfstaas (H) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
Wenche Strand (Ap) 
Reidun Helmen (GBL) 
Helge Haukleli (Ap) 
 
Roger Nyhus (GBL) ba om gruppemøte. 
 
Det ble holdt pause med gruppemøte. 
 
Roger Nyhus (GBL) la fram følgende tilleggsforslag:  
Nytt punkt 3B 
Der det er mulig, når hensyn til jordvern og landbruksdrift og forholdene ellers ligger til rette, kan det 
tillates bygging av nye boliger eller annen virksomhet i aktive landbruksområder. 
Dagens punkt 3 blir 3A 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) ba om gruppemøte.  
 
Det ble holdt pause med gruppemøte. 
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Kl 1230, etter gruppemøtet tiltrådte Helge Haukeli (Ap) møtet.  
Vararepresentant Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) fratrådte. 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) la fram følgende endringsforslag:  
Nytt punkt 4: Forslag om det nye boligområdet Lauvlia Øst beholdes i planen. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Roger Nyhus (GBL) vedtatt med 21 mot 5 stemmer. 
 
Ved votering over endringsforslaget fra Pål-Arne Oulie (Sp), falt forslaget med 18 mot 8 stemmer. 
 
Innstillingen med det vedtatte tillegget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2019: 

 

1. Gran kommunestyre godkjenner kommuneplanens arealdel i henhold til bestemmelsene i plan- 
og bygningslovens § 11-5 og § 11-15.  

2. Bestemmelser og retningslinjer endres slik det framgår av saksframlegget – med sikte på å 
ivareta hensynet til naturfare, med spesiell vekt på flom og overvann. 

3. A.  
Bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene vises som byggeområde, slik det framgår av 
saksframlegget og kommuneplankartet. De eiendommene som er i konflikt med viktige hensyn 
som naturmangfold, friluftsliv, kulturvern, vassdrag m.m. vises som LNF-område, og tiltak må 
disse eiendommene må behandles som dispensasjon fra kommuneplanen som tidligere. 

B. 
Der det er mulig, når hensyn til jordvern og landbruksdrift og forholdene ellers ligger til rette, 
kan det tillates bygging av nye boliger eller annen virksomhet i aktive landbruksområder. 

4. Forslag om de nye boligområdene Gullerudvika og Lauvlia Øst beholdes i planen. 

5. Det foretas noen mindre endringer og justeringer i kommuneplanens bestemmelser og 
retningslinjer, slik det er beskrevet i saksframlegget. 

6. Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel oversendes overordnede myndigheter 
og kunngjøres. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15, kan ikke kommunestyrets vedtak 
om å godkjenne kommuneplanen påklages. 

 
 


