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Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ Storgata - Behandling før 
offentlig ettersyn 

Rådmannens innstilling: 
I tråd med plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for 
Lidskjalvgutua/ Storgata, med plankart datert 28.06.2019, reguleringsbestemmelser datert 
10.07.2019 og planbeskrivelse datert 02.07.2019 ut til offentlig ettersyn. 
 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. Det skal holdes et åpent møte i 
høringsperioden.  
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- Lenke til PlanDialog for dette planforslaget, hvor alle saksdokumenter tilgjengelig: 
http://tema.webatlas.no/0534/planinnsyn?planid=E270 

- Lenke til WebPlan for kommunedelplan for Gran sentrum hvor også utviklingsveileder for Gran 
sentrum er tilgjengelig: 
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0534/gl_planarkiv.aspx?planid=Kommunedelplan3 

 
 
Oppsummering 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsutvikling med boliger og næringsareal i 
Gran sentrum, samtidig som vern av bevaringsverdig bebyggelse langs Storgata videreføres.  
Planforslaget åpner opp for seks blokker, sju småhus og noe fortetting langs Storgata. Planforslaget 
er utarbeidet av privat forslagsstiller. 
 
Planforslaget er i vurdert å være i tråd med overordnede planer og føringer. Rådmannen anbefaler 
at planforslaget legget ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

Figur 1. Beliggenhet til planområdet vist med svart avgrensning . 

Planforslaget fremmes av 
plankonsulent Felix Arkitekter AS på 
vegne av forslagsstiller TG Eiendom 
AS.  
 
Planområdet ligger midt i Gran 
sentrum. Området avgrenses av 
Storgata (fv. 36), Lidskjalvgutua, 
Oslolinna (fv. 16) og av framtidig 
forlengelse av Hovsgutua, jf. figur 1.  
 
Planområdet er 16,7 daa, inkludert 
offentlig trafikkareal.  
 
Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for sentrumsutvikling 
med boliger og næringsareal i tråd 
med overordnede planer, samtidig 
som vern av bevaringsverdig 
bebyggelse langs Storgata 
videreføres.  

 
 Planstatus 

Planområdet er avsatt til sentrumsformål i 
både kommuneplanen i kommunedelplan for 
Gran sentrum.  
 
I kommunedelplan for Gran sentrum utgjør 
planområdet område/ kvartal 13. Område/ 
kvartal 13 er definert som del av «bykjernen».  

E-54 
 

E-128 
 

E-54 
 

E-236 
 

http://tema.webatlas.no/0534/planinnsyn?planid=E270
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0534/gl_planarkiv.aspx?planid=Kommunedelplan3
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Figur 2. Utsnitt fra reguleringsplaner. Planavgrensning 
til planforslag vises med rødt, mens øvrige med svart. 
 

 
Innenfor planområdet er det fire gjeldende 
reguleringsplaner, jf. figur 2:  
- Reguleringsplan for Vassenden sentrum (E-54) 

- Reguleringsplan for Vassenden sentrum – 
Storgata øst (E-128). 

- Reguleringsplan for Rv.4 avlastet veg, 
Miljøgate Gran sentrum (E-212). 

- Reguleringsplan for Møllerkvartalet – endring 
(E-236). 

 
Reguleringsplan for Vassenden sentrum – 
Storgata øst vil bli erstattet, mens de andre 
reguleringsplanene kun blir delvis erstattet. 

 

Figur 3. Forslag til reguleringsplankart for 
Lidskjalvgutua/ Storgata 
 

Planforslaget 
Planforslaget består i hovedsak av kombinert 
arealformål og samferdselsformål, jf. figur 3. 
Det trekkes fram:  

- Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
(BKB1- BKB5), fem felt med et samlet areal 
på 10,4 daa og %BYA mellom 50% og 70%.  

 BKB1: Storgata 21, 23, 25, 27 og 29. 
Areal: 1,8 daa. Fire bygninger regulert til 
bevaring. Åpning for å bygge mer enn i 
dag (fortetting). 

 BKB2: Storgata 19. Areal: 0,5 daa. En 
bygning regulert til bevaring. Åpning for 
å bygge mer enn i dag (fortetting). 

 BKB3: Storgata 15. Areal: 1,3 daa. 

 BKB4: Areal: 4,3 daa. Planlagt med fire 
blokker og seks småhus. 

 BKB5: 2,5 daa. Planlagt med to blokker 
og ett småhus. 

- Renovasjon, felt f_BRE på 90 m2. Lokalisert 
inntil arealformålet gatetun. 

- Kjøreveg, gang-/sykkelveg, fortau og annen 
veggrunn – tekniske anlegg, 4 ulike 
arealformål med et samlet areal på 5,6 daa. 

- Gatetun, felt f_SGT med areal på 0,6 daa. 
Enveiskjørt trasé rundt Storgata 19 for 
renovasjonskjøretøy og varelevering/ 

266/5 
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atkomst til Storgata 15. 

 

Felt Areal %-BYA Maks høyde Eiendommer Tinglyst hjemmelshaver 

BKB1 1,8 
daa 

60% C+215,0 til 
C+215,7 

262/57  
262/58/0/1 
262/58/0/2 
262/58/0/3  
262/122 
262/62  

Bentor ANS  
Arja Eiendomsutvikling AS 
Arja Eiendomsutvikling AS 
Langedrag Eiendomsselskap AS 
Arja Eiendomsutvikling AS 
Arja Eiendomsutvikling AS 

BKB2 0,5 
daa 

70% C+214,0 262/73 
262/76 

Andrea Müller og Dag Kristian Prestkvern 
Andrea Müller og Dag Kristian Prestkvern 

BKB3 1,3 
daa 

75% C+217,5 262/68 
262/48 
163/66 

Linstad Eiendom AS 
Linstad Eiendom AS 
Statens vegvesen/ Oppland fylkeskommune 

BKB4 5,3 
daa 

50% C+215,0 til 
C+230,0 

262/8 
262/84 

TG Eiendom Gran AS 
TG Eiendom Gran AS  

BKB5 2,5 
daa 

50% C+215,5 til 
C+223,0 

262/68 
262/48 
262/115 
262/144 
262/145 
262/209 
262/87 

Linstad Eiendom AS 
Linstad Eiendom AS 
Ansgar Wien og Olaf Georg Wien 
Gran kommune 
Gran kommune 
Statens vegvesen/ Oppland fylkeskommune 
Granbygg Eiendom AS 

 

 

 

Figur 4. Illustrasjonsplan som viser planlagt utforming. 

Illustrasjonsplan 
Det er utarbeidet illustrasjonsplan for 
planområdet, jf. figur 4. Denne viser seks 
blokker (hus A til F), sju småhus (hus G til M) 
og forslag til fortetting mot Storgata.  
 
Bebyggelsen er planlagt med åpen 
kvartalsstruktur. Innenfor felt BKB4 og BKB5 er 
det planlagt enkeltstående blokker mot 
Lidskjalvgutua, Oslolinna og framtidig 
forlengelse av Hovsgutua. Det er planlagt flere 
gangforbindelser gjennom planområdet.  
 
Hver blokk er planlagt med varierende høyde/ 
antall etasjer. Blokkene er planlagt med 3 til 6 
etasjer og parkeringskjeller. Det vises til 
planbeskrivelsen om temaet «Høyder» side 
28-31 for nærmere redegjørelse. 
 
Parkering 
Parkering er løst i parkeringskjeller i to plan. 
Parkeringskrav er satt til 1 plass for 2-
romsleilighet, 1,5 plasser for 3-romsleilighet og 
2 plasser for 4-romsleilighet. For næring er 
kravet satt til 1 plasser per 50 m2. Det er satt 
krav om at 30 p-plasser som skal være 
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offentlig tilgjengelige. 
 

 

 
Figur 5. Illustrasjon av planlagt bebyggelse i planområdet. 
 
Flomfare 
Deler av planområdet er utsatt for 200-års flom. Dette skyldes at flomsikring av Hovsbekken foreløpig 
ikke er utført. Dette er planlagt utført i løpet av 2019. Plankartet viser denne faresonen med rød 
skravur.  
 
Overvannshåndtering/ grønne tak  
Det er utarbeidet overordnet overvannsplan for planområdet, jf. vedlegg 13. 
Reguleringsbestemmelse 2.2 setter krav om at avrenning fra området ikke skal økes som følge av 
utbygging. Bestemmelsen setter videre krav om at overvann skal håndteres åpent og lokalt.  
Bestemmelse 3.3.2 setter krav om at takflatene på blokk B, C, D, E og F skal beplantes etter 
prinsippene om grønne tak. 
 
Utbyggingsrekkefølge 
Felt BKB4 kan ikke bygges ut før miljøgate er bygget. Felt BKB5 er derfor planlagt bygget ut først. Felt 
BKB5 skal ifølge planforslaget bygges ut i et trinn/ samlet.  
 
Arealregnskap – dyrket areal og dyrkbart areal 
Planområdet er tidligere regulert. Det er i dag verken dyrket eller dyrkbart areal innenfor 
planområdet.   
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Foreløpig planprosess  
Planoppstart 
Oppstartmøte med kommunen ble holdt 14.09.2018. Plankonsulent varslet om planoppstart per 
brev/ epost 18.10.2018 og kunngjøring i avisen Hadeland 22.10.2018, med frist for innspill 
19.11.2018.  

Regionalt planforum 
På grunn av utfordringer med opprinnelig planlagt atkomst via Storgata, ble mulige atkomstløsninger 
drøftet i regionalt planforum 29.01.2019 hvor blant annet Statens vegvesen deltok. Det ble da gitt 
aksept til å jobbe videre med forslag om å gjenåpne Lidskjalvgutua til Oslolinna.  

Møter med berørte grunneiere 
Innenfor planområdet er det flere grunneiere enn forslagsstiller. Kommunen har derfor deltatt på to 
møter med disse grunneierne, 17.01.2019 og 30.04.2019. Første møte var orienteringsmøte fra 
forslagsstiller, mens andre var kun møte mellom grunneiere og kommunen. Forslagsstiller har også 
hatt møter med øvrige grunneiere innenfor planområdet uten at kommunen har vært representert. 

Innspill til planarbeidet 
Fra det ble varslet om planoppstart og fram til juli 2019 er det kommet innspill fra 13 parter. 
Plankonsulent har samlet alle innspillene i vedlegg 7. Innspillene er oppsummert og kommentert av 
plankonsulent i vedlegg 6 – medvirkningsnotat. Under gjengis de ulike innspillene, delvis forkortet, 
med rådmannens kommentar.  

Avsender Dato Innspill Rådmannens kommentar 

Fylkesmannen i 
Oppland (FM) 

26.11.18 1. Nasjonale og regionale interesser. 
Viser til www.planoppland.no og 
forventer at nasjonale og regionale 
interesser omtalt i Planskjemaet og 
presisert i Fylkesmannens 
forventninger til kommunal 
planlegging i Oppland kap. 2 og 3, 
blir ivaretatt i det videre 
planarbeidet. Vi forventer også at 
kap. 1 om prosess og 
planforberedelse blir fulgt opp. 

2. Arealutnytting. Det er positivt med 
en variert botilbud. FM vil også 
påpeke at bokvaliteter må diskuteres 
nærmere i planbeskrivelsen. FM 
forventer at det legges opp til en høy 
arealutnytting. 

3. Støy. Det er viktig at det i 
reguleringsbestemmelsene 
konkretiseres nødvendig avbøtende 
tiltak. Det bør ikke kun vises til 
støyretningslinjen T-1442. 

4. Oversendelse av SOSI-fil. Ved 
høring av planforslag ber vi om at ett 
eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil 
sendes til Statens kartverk. 

1. Planforslaget er vurdert å 
være i tråd med nasjonale og 
regionale interesser. 
Planskjema er vedlagt 
planforslaget.   

 

 

 

 

2. Planforslaget sikrer både høy 
arealutnyttelse og krav til 
bokvaliteter, jf. 
reguleringsbestemmelser 3.3.1 
og 3.3.3. 
 

3. Det er utarbeidet støyrapport 
og reguleringsbestemmelsene 
stiller konkrete krav til 
støyavbøtende tiltak. 

4. Sosi-fil av planforslaget vil bli 
lagt inn i sentral 
planforslagsbase da tidligere 
rutiner er endret. 

Oppland 
fylkeskommune 
(OF) 

05.11.18 
(mottatt 
26.11.18) 

1. Planområdet. Det er positivt at 
planområdet omfatter hele kvartal 
13 slik at området kan sees i 

1. Rådmannen synes også det 
er positivt at hele kvartal 13 er 
inkludert i planområdet. Da 
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sammenheng. 

Planområdet ligger innen den 
definerte bykjernen i Gran sentrum. I 
henhold til Utviklingsveileder for 
Gran sentrum skal kvaliteten på nye 
byggeprosjekter her være høy og 
med aktive fasader i første etasje 
mot gater og plasser. Materialbruken 
i nye byggeprosjekter skal bidra til å 
styrke en helhetlig utvikling av 
«trebyen Gran», med vekt på 
Storgata. 

2. Stedstilpasning. Vi oppfordrer 
kommunen til å stille krav til estetikk, 
høyder og arkitektonisk utforming 
slik at den planlagte bebyggelsen 
faktisk blir stedstilpasset og 
forskjønner Gran sentrum. Dette 
innebærer også krav til takform, 
fargebruk og respekt for det 
historiske og bevaringsverdige 
bygningsmiljøet innen planområdet. 

Vi stiller spørsmål ved om høyder 
opp mot seks etasjer er riktig i Gran 
sentrum, og oppfordrer til at 
Kommunedelplan for sentrum legges 
til grunn (maks. tre etasjer mot vest 
og maks. fire mot øst i kvartal 13), 
selv om Utviklingsveileder for Gran 
sentrum åpner for overskridelse av 
høydene i vedtatt kommunedelplan. 
Vi er ikke av den oppfatning at 
skråningen øst for Oslolinna 
forsvarer byggehøyder opp mot seks 
etasjer i sentrumskjernen. 

3. Grønnstruktur. Ved fortetting er 
det alltid viktig å velge bevisst ut de 
områdene man ikke vil bygge på, slik 
at sentrum kan få en attraktiv 
grønnstruktur med plasser, byrom, 
forbindelseslinjer og områder for 
aktivitet. Vi forventer at vurderinger 
rundt grønnstruktur ligger til grunn 
for det kommende planforslaget. 

4. Parkeringskjeller. Vi ønsker at 
konseptet med delvis nedgravd 
parkeringskjeller visualiseres grundig 
på en forståelig og lesbar måte, da 
dette i utgangspunktet er et konsept 
som er vanskelig å forene med 

oppstartsmøte ble avholdt var 
det fra forslagsstiller ikke 
planlagt å ta med søndre del.  

Planforslaget er vurdert å være 
i tråd med Utviklingsveileder for 
Gran sentrum. 

 

 

 
2. Reguleringsbestemmelse 
3.3.2 stiller krav til utforming og 
materialbruk. Det er krav om at 
estetisk redegjørelse inkludert 
fargevalg og byggemateriale 
skal inngå i byggesøknaden. Det 
er krav om at det skal benyttes 
treverk i kombinasjon med tegl/ 
mur i fasadene og at farger skal 
være stedstilpasset.  

For bebyggelse innenfor 
hensynssone bevaring langs 
Storgata gjelder også 
bestemmelser 5.1.1. og 5.1.2.  

Generelt deler rådmannen 
oppfatningen om at seks etasjer 
er i høyeste laget i Gran 
sentrum. Ut fra konkret 
vurdering av planforslaget hvor 
hver blokk er planlagt med 
avtrapping av høyder, mener 
rådmannen at seks etasjer kan 
aksepteres på en del av blokk B 

3. Ved å legge parkering i kjeller 
under terreng kan 
uteoppholdsarealer legges 
oppå garasjelokket. 
Illustrasjonsplan og 
illustrasjoner viser hvordan 
forbindelseslinjer og byrom er 
planlagt. 

 4. Illustrasjoner viser hvordan 
parkeringskjeller er planlagt 
under terreng. Kjellervegg mot 
vest skal integreres som del av 
ny småhusbebyggelse og 
landskapet med terrasserte 
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attraktive uteområder/ fasader på 
bakkeplan. 

5. Medvirkning. Vi minner om at det i 
pbl § 5-1 nå er lagt større vekt på 
aktiv medvirkning i planprosesser. Vi 
forventer at planbeskrivelsen gjør 
rede for medvirkningsopplegget og 
hvordan man har lagt til rette for 
medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging for å kunne 
delta. 

6. Barn og unge. Alle som fremmer 
planer, private, kommuner, regionale 
myndigheter og andre offentlige 
instanser skal etter loven ta hensyn 
til barn og unge i sin planlegging, og 
må legge til rette for gode bomiljøer 
og gode oppvekst og levekår. Loven 
stiller krav til private så vel som 
offentlige forslagsstillere om å sikre 
medvirkning fra barn og unge. 
Medvirkningen skal beskrives i 
planbeskrivelsen og planens 
virkninger og konsekvens for barn og 
unge skal beskrives. I henhold til pkt. 
5 i Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen (1995) skal arealer og 
anlegg om skal brukes av barn og 
unge være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. 

7. Universell utforming. Vi henviser 
til plan- og bygningslovens§ 12- 7, 
punkt 4 som gir kommunen mulighet 
til å gi bestemmelser til en 
reguleringsplan om funksjons- og 
kvalitetskrav til bl.a. bygninger og 
uteareal. 

Dette er spesielt viktig å bygge 
universelt i sentrumsnære områder. 

8. Kulturarv. Innen planområdet 
ligger det fire bygninger mot 
Storgata som er regulert til bevaring. 
Vi forutsetter at bevaringsvernet 
opprettholdes. 

Fylkeskommunen anbefaler at 
bygningene reguleres til bevaring 
ved at det utarbeides 
reguleringsbestemmelser om vern 
knyttet til arealformålet for 

hager og trapper, jf. 
bestemmelse 3.3.2. Krav om 
fasadetiltak for eksponert 
kjellervegg over 20 m2. 

5. Medvirkning er beskrevet i 
planbeskrivelsen kap.6. Det er 
også utarbeidet eget 
medvirkningsnotat. I 
forbindelse med høring vil det 
bli gjennomført åpent møte. 

 

6. Det er lite egnet for lek for 
barn og unge innenfor 
planområdet i dag. 
Reguleringsbestemmelse 3.3.3 
om felles uteoppholdsareal, 
sikrer varierte lekeapparater 
skal være på plass før det gis 
midlertidig brukstillatelse, jf. 
rekkefølgebestemmelse 7.3. 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. Reguleringsbestemmelse 2.6 
stiller krav om felles 
uteoppholdsareal og uteareal 
som er tilgjengelig for 
allmennheten, skal utformes 
etter prinsippene om universell 
utforming.  
 

 

8. De fire bygningene som i dag 
er regulert til bevaring er i 
planforslaget vist med juridiske 
linjer «Bygg, kulturminner, mm. 
som skal bevares». I tillegg er et 
uthus i bakgården vist med 
samme juridiske linje.  

Eiendommene langs Storgata, 
fra nr. 19 til nr. 29, ligger 
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bygningene i kombinasjon med 
juridisk linje, Bygg, kulturminner med 
mer som skal bevares, sosikode 
1210. Alternativt kan bygningsmiljøet 
ivaretas gjennom hensynssone C 
Sone med særlig bevaring av 
kulturminner/ kulturmiljø etter PBL § 
12-6 jf samme lovs § 11-8 bokstav C. 
Til hensynssonen bør det knyttes 
bestemmelser. 

innenfor hensynsone bevaring 
«kulturmiljø». Det er generelle 
bestemmelser til 
hensynssonen, jf. punkt. 5.1.1 
og spesifikke bestemmelser til 
den enkelte eiendom, jf. punkt. 
5.1.2. Plankart og 
bestemmelser åpner for 
fortetting innenfor 
hensynssonen. 

Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 
(NVE) 

01.11.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Flom, erosjon og skred. På 
reguleringsplannivå vil det ofte være 
behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til 
klimaendringer skal også vurderes. 

2. Vassdrag- og grunnvannstiltak. Det 
er store allmenne interesser knyttet 
til vassdrag og grunnvann. Tiltak som 
kan medføre skader eller ulemper for 
allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter 
vannressursloven.  

3. Energianlegg. Planen må ta hensyn 
til anlegg som er planlagt eller har 
konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen 
kommer i berøring med 
energiinteresser, bør berørte 
energiselskap involveres tidlig. 

4. Veiledere og verktøy. Lenke til 
veiledere/ retningslinjer, sjekkliste og 
kartverktøy.  

5. Dersom NVEs saksområder berørt. 
I plandokumentene må det gå tydelig 
fram hvordan de ulike interessene er 
vurdert og innarbeidet i planen. Alle 
relevante fagutredninger innen NVEs 
saksområder må være vedlagt. 

6. Faglig bistand til konkrete 
problemstillinger. NVE gir normalt 
kun generelle uttalelser til planer, 
men gir faglig bistand der dette 
etterspørres. 

1. Fareområde flom for 
Hovsbekken er innarbeidet på 
plankart. 
Rekkefølgebestemmelse 
utarbeidet etter råd fra NVE. 

2. Ikke konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. 

 

 

 

3. Forslagsstiller/ plankonsulent 
har hatt dialog med Glitre 
Energi.  

 

 

 

4. Forutsettes benyttet av 
plankonsulent.  
 

5. Det er utarbeidet overordnet 
overvannsplan. Denne er 
vedlagt planforslaget. 

 

 

 

6. Plankonsulent har hatt 
direkte kontakt med NVE.  

28.03.19 Flomutsatt areal (fareområde flom 
Q200 + klimapåslag) vises som 
hensynssone med bestemmelser 
som forbyr byggetiltak før 
tilstrekkelig sikring er på plass. For 
lavpunkt bruker man også 

Fareområde flom for 
Hovsbekken er vist på 
plankartet. Det tillates ikke 
bygging innenfor sonen før 
dokumenteres at tilstrekkelig 
flomsikring er i varetatt, jf. 
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hensynssone, men her er 
bestemmelsene mer mot å forby 
bygg med kjeller. 

bestemmelse 5.4 og 7.2.1 

Bane NOR SF 07.11.18 Planområdet berører ikke 
jernbanens interesser og vi har 
derfor ingen merknader. 

Tas til orientering. 

Statens 
vegvesen – 
Region øst 

20.11.18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Avgrensning av planområdet. 
Statens vegvesen mener 
reguleringsplanen bør omfatte hele 
kvartal 13 slik at man kan få en 
helhetlig vurdering av framtidig 
arealbruk i kvartalet. Dette gjelder 
bl.a. felles adkomst- og 
parkeringsløsninger i kvartalet og 
rekkefølgekrav knyttet til løsninger 
for myke trafikanter i tilknytning til 
planområdet. 

I og med at det ikke er avklart når 
miljøgateplanen kan bli realisert, må 
planarbeidet forholde seg til 
eksisterende vegnett. I søndre del av 
planområdet må områder som er 
avsatt til midlertidig anleggsområde i 
gjeldende reguleringsplan, 
videreføres i ny plan og gis 
rekkefølgebestemmelser om at de 
ikke kan bygges ut før ny vegtrase er 
etablert. 

2. Sentrumsutvikling. Ut fra 
områdets sentrale beliggenhet 
forventer vi en høg arealutnytting i 
kvartalet jf. statlige plan-
retningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging. Det 
bør legges vekt på bilfrie arealer med 
mest mulig parkering under bakken, 
og god tilrettelegging for gående og 
syklende. Vi forventer også at planen 
følger opp i føringer i Regional plan 
for attraktive byer og tettsteder i 
Oppland. Krav om 
næringsvirksomhet og aktiv fasade 
på gateplan mot miljøgata (fv. 16) 
må innarbeides i bestemmelsene. 

3. Avkjørsler og byggegrenser. Det er 
opplyst at adkomst er planlagt fra fv. 
36, mellom Storgata 15 og 19. Vi 
forventer at dette blir felles adkomst 
til ny bebyggelse både i nordre og 
søndre del av plan-området, 

1. Rådmannen har anbefalt at 
hele kvartal 13 inngår i 
planområdet. Rådmannen 
synes derfor at det er positivt at 
dette er tilfellet.  

 

 

 

Planforslaget forholder seg 
både til eksisterende vegnett og 
framtidig planlagt vegnett. 
Midlertidige anleggsområder og 
rekkefølgebestemmelser er 
innarbeidet i planforslaget. 

 

 

 
2. Planforslaget sikrer høy 
arealutnytting. Parkering for 
planlagte blokker og småhus vil 
skje i parkeringskjeller. Tak 
oppå parkeringskjeller vil være 
bilfritt for å sikre trygge 
uteoppholdsarealer og 
gangforbindelser.  

Reguleringsbestemmelsene 3.2 
og 3.3 sikrer at bebyggelse med 
fasade mot Storgata, Oslolinna 
og nye Hovsgutua skal ha 
publikumsrettet virksomhet på 
gateplan. 

 

3. Det er utarbeidet notat hvor 
ulike atkomstløsninger/ 
avkjørsler er vurdert, jf. vedlegg 
9. Dokument ble i 
utgangspunktet utarbeidet til 
regionalt planforum 
29.01.2019. Atkomst er 
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inkludert varetransport til 
næringsvirksomhet mot miljøgata. I 
gjeldende reguleringsplan for 
miljøgata er det ikke regulert 
adkomster fra fv. 16, og vi forventer 
at dette videreføres. 

I miljøgateplanen er det regulert inn 
byggelinje12,5 m fra senterlinje til fv. 
16 Oslolinna. I nordre del av 
planområdet, nærmere bestemt på 
eiendommen gnr. 262/8, kan vi 
akseptere at utbygging skjer innenfor 
areal avsatt til midlertidig 
anleggsområde, forutsatt at regulert 
gang- og sykkelveg bygges samtidig. 
Sør for denne eiendommen kan 
områder avsatt til midlertidig 
anleggsområde ikke bebygges før 
miljøgata er etablert. 

Fv. 36 Storgata har i utgangspunktet 
byggegrense 20 m fra vegens 
midtlinje. I og med at dette er ei 
etablert sentrumsgate med 
eksisterende bebyggelse, foreslår vi 
at byggegrense (ev. byggelinje) følger 
eksisterende veggliv. 

4. Tilrettelegging for gående og 
syklende. God tilrettelegging for 
gående og syklende må vektlegges i 
planarbeidet. I kvartalet som nå skal 
detaljreguleres, er det i 
miljøgateplanen regulert inn gang- 
og sykkelveg med rabatter mot 
vegen og mot ny bebyggelse langs fv. 
16 jf. vedlagt normalprofil. I tillegg er 
det regulert inn fortau langs ny veg 
sør for planområdet. Vi forutsetter at 
det settes rekkefølgekrav om 
etablering av gs-veg og fortau i tråd 
med rekkefølgebestemmelsene i 
vedtatt miljøgateplan. 

Dersom utbygging i nordre del av 
planområdet skjer før fv. 16 er lagt 
om, forventer vi at gs-veg og rabatter 
etableres fram til søndre 
eiendomsgrense for gnr. 262/8 før 
det gis brukstillatelse for ny 
bebyggelse her. I tillegg må det sikres 
midlertidige løsninger for gående og 
syklende gjennom kvartalet eller 
videre langs eksisterende fv. 16 for å 

nærmere vurdert under 
rådmannens vurderinger av 
planforslaget. 

 
Innspill om byggegrenser/ 
byggelinjer er ivaretatt i 
planforslaget. Byggegrense mot 
Storgata følger eksisterende 
veggliv, med unntak for felt 
BKB2/ gbnr. 262/73. Her åpner 
planforslaget opp for nybygg i 
underkant av 1 m nærmere 
Storgata enn eksisterende 
bygning. Byggegrense mot 
Storgata vil likevel her være 
mer her enn øvrige 
eksisterende bebyggelse langs 
Storgata, felt BKB1. 
 

 

 

 

4. Tema er ivaretatt i plankart 
og gjennom 
rekkefølgebestemmelser 7.1.2, 
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 og 7.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Midlertidig gangforbindelse er 
sikret gjennom 
rekkefølgebestemmelser 7.1.2 
og 7.3. 
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sikre sammenhengende og 
trafikksikre forbindelser for disse 
trafikantgruppene. 

5. Støy. Store deler av planområdet 
er støyutsatt på grunn av nærhet til 
fv. 16 og fv. 36. Støyforholdene må 
vurderes i henhold til grenseverdier 
gitt i Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanleggingen (T-
1442/2016). Vi minner om at det skal 
foreligge en støyfaglig utredning som 
viser støynivå på uteoppholdsareal 
og på fasade utenfor rom med 
støyfølsom bruk. Nødvendige tiltak 
for å oppnå tilfredsstillende 
støyforhold må innarbeides i planen. 
For å begrense uheldig 
støypåvirkning bør det vurderes å gi 
bestemmelser om at rom med 
støyfølsom bruk ikke skal vende mot 
fv. 16 Oslolinna. Ved behov for 
skjermingstiltak må det settes 
rekkefølgekrav om gjennomføring før 
brukstillatelse for nye boliger kan gis. 

6. Dialog. Statens vegvesen deltar 
gjerne i prosessen for å drøfte 
løsninger i forhold til dagens vegnett 
og framtidig miljøgate. Vi anbefaler 
også at utkast til planforslag legges 
fram for regionalt planforum før 
planen sendes på høring. 

 

 

 

5. Det er utarbeidet 
støyrapport. Denne viser at 
deler av planområdet ligger i 
rød støysone. 
Reguleringsbestemmelse 2.3 
sikrer hvilke avbøtende tiltak 
som må oppfylles. 
Rekkefølgebestemmelse 7.1.2 
sikrer at rammesøknad 
vedlegges detaljerte 
støyberegninger og planer for 
støybeskyttelsestiltak. 
Rekkefølgebestemmelse 7.3 har 
krav om at nødvendige 
støybeskyttelsestiltak for de 
enkelte byggetrinn skal være 
opparbeidet og ferdigstilt før 
det gis midlertidig 
brukstillatelse.    

 
6. Atkomst til planområdet var 
tema i regionalt planforum 
29.01.2019.  

 

 

05.02.19 Har ikke vesentlige innvendinger til 
referatet fra regionalt planforum. 

Når det gjelder Lidskjalvgutua har 
SVV ingen innvendinger til at denne 
åpnes opp som adkomst til ny 
bebyggelse i kvartalet, og reguleres 
som enveiskjørt med innkjøring fra 
fv. 16 Oslolinna. Det forutsettes at 
avkjørsel oppfyller gjeldende 
normalkrav mht. utforming og 
stigningsforhold inn mot fylkesvegen. 

Planområdet bør avgrenses slik at 
hele avkjørselen inkludert 
frisiktsoner og tilknytning til regulert 
kjøreveg i Miljøgate-planen inngår. 
Det vil ikke være noe i vegen for å 
åpne denne avkjørselen før Miljøgata 
blir etablert. 

 
Rådmannen synes det er 
positivt at Statens vegvesen 
ikke har innvendinger mot at 
Lidskjalvgutua kan koples til 
eksisterende Oslolinna/ 
framtidig miljøgate så lenge 
normalkrav oppfylles.  

 

Planområdet er avgrenset slik 
at hele Lidskjalvgutua og til 
senterlinje av Oslolinna, 
inkludert frisikt og atkomst til 
eiendommer nord for 
planområdet, inngår.   

Lunner – Gran 21.11.18  Ut i fra beskrivelsen som Det er utarbeidet overordnet 
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brann og 
redning 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fremkommer i referat fra 
oppstartsmøte 14.09.2018 stiller 
Lunner - Gran brann og redning seg 
spørrende til om tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskap vil bli 
tilstrekkelig ivaretatt jf. kraven i 
byggteknisk forskrift (TEK17) § 11-17 
og brannvesenets lokale veileder. Ny 
struktur på område fremkommer 
ikke godt nok i mottatte 
dokumenter, men ut fra beskrivelse 
vil muligens fremtidig parkerings-
kjeller, gårdsrom og smale veger 
hindre tilstrekkelig og god adkomst, 
samt oppstillingsmuligheter for 
nødvendigutstyr (henvisning krav i 
TEK17, første ledd). 

brannsikkerhetsstrategi, 
vedlegg 14. 
Rekkefølgebestemmelse 7.1.2 
har krav om at rammesøknad 
skal omfatte utomhusplan som 
viser tilrettelegging for 
brannvesenets atkomst, 
oppstillingsplasser og 
brannvannuttak. 

Illustrasjonsplan viser forslag til 
beliggenhet av 
brannoppstillingsplasser.  

14.05.19 Brannvesenet har ingen konkret 
dokumentasjon på vår lift relatert til 
oppstillingsplass, av den grunn satt 
et konservativt tall. Vi aksepterer 3% 
i Lidskjalvgutua. Vi kommer til å 
sjekke nøyere ved hjelp av tester på 
vår lift slik at vi kan oppdatere vår 
veileder. 

Tas til orientering. 

Glitre Energi Telefon 
04.12.18  

Det blir endring fra 01.01.2019 at det 
trengs rom i bygg for trafo. Det 
trengs rom for trafo, utlufting dører, 
Samt hovedtavle rom i tilknytning til 
traforom. 

 

Vil bli ivaretatt i forbindelse 
med byggesaken. Eksisterende 
nettstasjon/ trafo innenfor 
planområdet vil bli erstattet av 
ny trafo innenfor ny 
bygningsmasse. 

19.03.19 Gulvet i traforommet må ligge på 
kote 204, med tanke på 200 års flom. 
Det bør da bygges en rampe utenfor 
trafodør. 

Trafo rom bygges etter REN blad nr 
6017/6002 Nettstasjon i bygg. Min 
høyde trafo rom 2,8m. 

01.07.19 Ja 30m2 skal være bra plass. 

Det står en 500kVA 230V trafo der i 
dag den er 50% lastet. 

Meld inn jobben i prosjekt på 
hjemmesida til Glitre, slik at den 
kommer inn i systemet her. 

Hadeland og 
Ringerike 
Avfallsselskap 
(HRA) 

28.09.18  Når man skal planlegge 
avfallsløsninger i våre dager 
planlegger man for fremtiden og bør 
tenke estetikk. Nedgravde 
renovasjonsanlegg, med kun en 
innkastluke over bakken eller delvis 
nedgravde med 60-70% under 

Rådmannen synes at det er 
positivt at planforslaget sikrer 
nedgravde avfallsløsninger for 
feltene BKB3, BKB4 og BKB5, jf. 
reguleringsbestemmelse 3.4. 
Det er krav om estetisk 
tiltalende løsning med 
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bakken er mye penere enn 
tradisjonelle dunker. Man får frigitt 
areal over bakken sammenlignet 
med hus til beholdere. I tillegg er 
avfall under bakken, en 
luktreduserende faktor. Det er en 
spesialbil med kran som brukes til 
tømming. Pr. dato er det bare 1 
avfallsgruppe som tømmes av 
gangen, men neste generasjon biler 
blir med 2 kammer. Bilen må stå med 
langsiden mot beholdere når det 
tømmes, det må være flatt og ikke 
installasjoner i nærheten. 

En viktig ting er sikkerheten rundt 
både anlegg og tømming. Vi tenker 
at avfallsanlegg bør legges i utkanten 
av boområder. Når man planlegger 
avfallshåndtering der mange 
mennesker ferdes, for eksempel ifm 
skoler, barnehager, eller nye boligfelt 
bør/må anlegg ligge utenfor tun, 
gjerde eller mye besøkte områder. 
Barn synes at renovasjonsbiler er 
spennende, de går ikke unna – men 
inntil. Det er ikke praktisk å anlegge 
gangvei som kommer f.eks. under 
kran ved tømming. Det er i tillegg 
krav til snuplass etter Vegvesenets 
norm for lastebiler. En renovasjonsbil 
skal rygge minst mulig – kun for å 
snu pga. myke trafikanters sikkerhet. 
Det betyr at bilen må kjøre til anlegg 
– snu og kjøre ut igjen. Alternativt 
kjøre videre. 

Ved bruk av søknadsskjema ønsker 
HRA å få tidlig melding om planlagte 
anlegg. Sikkerhet ifm bruk må også 
planlegges. Det skal være begrenset 
innkastluker i maks. størrelse, se 
vedlegg som omhandler 
innkastluker. Vi anbefaler låsbare 
beholdere, og i veileder fra Staten 
ifm bygning og renovasjon står det at 
beholdere skal være låst. Ingen 
ønsker at barn eller dyr skal havne i 
beholder under bakken. Det må 
sikres at alle viktige opplysninger 
kommer frem, derfor må HRA 
godkjenne anlegg i forkant. Det vil si 
utbygger/eier må søke HRA før 

skjermede beplantning/ gjerde, 
jf. rekkefølgebestemmelse 7.3. 
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etablering. Siden nedgravd ikke er 
standard løsning må en del forhold 
avklares, samt foretas en befaring for 
å sikre tilgjengelighet for å få tømt 
anlegget. 

For øvrig informasjon vises til det 
eposten fra HRA i sin helhet. 

26.02.19 Ved nedgravd avfallsløsning til 45 
boenheter er følgende beholdere 
nødvendig: 

Matavfall min 3600 ‐4000 liter. Dette 
betyr enten 2x2m3 tanker eller 
1x3m3 + 1x1m3 

Restavfall 6300 liter. Det betyr 1x5m3 
+ 1x2m3 beholder 

Papir 6300 liter. Det betyr 1x5m3 + 
1x2m3 beholder 

Plastemballasje 6300 liter. Det betyr 
1x5m3 + 1x2m3 beholder 

Glass‐ og metallemballasje innføres i 
2019/2010 så beholdere til dette kan 
være maks 3m3. Trenger muligens 
2x2m3 beholdere. 

Hver av tankene er ca 2x2 meter. Det 
kan stå 2 beholdere innenfor 
hverandre hvis bilen kan stå 
sidelengs helt inntil. Side bil og 
senter beholder bakerst kan maks 
være 3,5 meter. 

Forurensningslovens krav sier at 
næring og privat husholdning ikke 
skal blande avfall. Dette for ikke å 
subsidiere næring. Eget anlegg eller 
dunker til næringsdelen må 
planlegges. 

Renovasjonsbilen har kran og må stå 
sidelengs ved tømming. 

Parkeringsplasser er ikke forenlig 
med plassering av nedgravd 
renovasjonsanlegg. Det skal være 2 
meter til nærmeste installasjon. 

Det må være snuplass slik at 
renovasjonsbilen kan snu og kjøre ut 
igjen. Bilen skal rygge minst mulig og 
kun for å snu pga. myke trafikanters 
sikkerhet. 

Informasjon om renovasjon er 
tatt inn i planbeskrivelsen side 
43 og 44. Plassering av de 
nedgravde avfallskonteinerne 
er vist i illustrasjonsplan. 

13.06.19 Vi ønsker å få klarhet i noen 
spørsmål. 

Plankonsulent har gitt 
tilbakemelding på spørsmålene:  
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1. Skal bygg i nederste del rives? 
Sporingskurven viser at lastebil 
treffer huset. Spørsmålet er om hus 
skal rives eller det er veldig høy 
første etasje på bygget slik at 
renovasjonsbilen kommer under. 
Fint om dette kan klarlegges. Oppgi 
høyde hvis bil skal kjøre under. 

2. Det står at avstand til vegg blir 1,1 
meter. Vi sier minimum 1 meter - 
helst 2. Årsaken til dette er sikkerhet 
i forbindelse med kranarbeid. Mye 
kan skje – kabel kan ryke eller det 
kan blåse mye. Hva tenker dere om 
det? 

1. Storgata 15 er et 
eksisterende bygg som skal stå. 
Det er stort takutstikk på 
bygningen, som angitt på 
illustrasjonen som viser 
sporingskurve. Det er ca. 9,3m 
fri høyde målt fra o.k. terreng til 
u.k. gesims i Storgata 15. 

2. Avstand på 1,1 er til 
eksisterende garasje på 
eiendom 262/76. Vi har endret 
plankartet, slik at byggegrense 
for fremtidig bebyggelse på 
eiendommen ligger med min. 2 
m avstand til 
renovasjonsbeholdere. 

17.06.19 Takk for svar på våre spørsmål. 
Prosjektet ser ut til å være godt 
planlagt, og HRA har ingen 
innvendinger. Hvis prosjektet bygges 
som planlagt vil renovasjonsbilen ha 
gode arbeidsforhold i fremtiden. Når 
den eldre garasjen blir revet og det 
planlegges 2 meter til bygg/andre 
installasjoner ser dette bra ut. 

Rådmannen tar HRAs vurdering 
til orientering. Sporingskurve, 
som viser beliggenhet til 
hjulene på lastebil, viser at 
planlagt løsning akkurat lar seg 
gjøre uten å berøre 
eiendommene 262/73 eller 
262/76. Garasje på 
naboeiendom 262/76 er ikke 
planlagt revet. 

Advokatfirmaet 
Buttingsrud DA 
på vegne av 
Langedrag 
Eiendomsselskap 
AS 
 
Eiendom:  
262/58, snr. 3 
(Storgata 23) 

16.11.18 1. For å unngå senere uklarheter 
knyttet til grensene for 262/58, bes 
det om at forslagsstiller besørger og 
bekoster grensefastsettelse for 
262/58 mot forslagsstillers 
eiendommer.  

2. 262/58 har i dag atkomstrett over 
eiendommen 262/57, samt over 
eiendommene 262/62 og 262/122. 
Det er viktig at disse atkomstrettene 
ikke blir redusert eller begrenser i 
forbindelse med ny reguleringsplan. 

3. Det er tegnet inn mulig 
gangforbindelse fra eiendom som 
planlegges utbygget og over 262/58. 
Slik den er tegnet inn vil den 
beslaglegge en del av bakgården til 
262/58 som benyttes til parkering og 
levering av varer. Det bes derfor om 
at en eventuell gangforbindelse 
legges langs den sti som gjennom 
alle tider har gått forbi 262/58, helt 
inntil sørveggen på uthuset på 
262/57. Det er viktig atkomst og 

1. Det er avholdt jordskiftesak 
hvor usikre eiendomsgrenser er 
avklart og oppmålt. Plankart er 
oppdatert med koordinater fra 
oppmåling selv om det i 
bakgrunnskart foreløpig vises 
sirkeleiendommer. 

2. Atkomstretter blir ikke 
endret av planforslaget.   

 

 

3. Gangforbindelse på 
illustrasjonsplan er vist langs 
sørsiden på uthuset på 262/57. 
Det er ikke krav til 
opparbeidelse av denne 
gangforbindelsen.  
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parkeringsmuligheter på 262/58 ikke 
blir redusert eller begrenset med ny 
reguleringsplan. 

4. Ber om å bli løpende orientert om 
den videre planprosess og om å få 
tilsendt kopi av innsendte merknader 
og eventuelle endringsforslag fra 
forslagsstiller. 

 

 

4. Det er gitt informasjon om 
PlanInnsyn hvor alle sakens 
dokumenter skal være 
tilgjengelig. Det har også vært 
møte med berørte grunneiere 
innenfor planområdet. 

Dag-Kristian 
Prestkvern og 
Andrea Müller 
 
Eiendommer: 
262/73 og 
262/76 
(Storgata 19) 

19.11.18  1. Vi har tilfeldig hatt kontakt med 
TG Eiendom AS v/ Arild Gulbrandsen 
den 15.11.18, som nå har oversendt 
oss endringer, forespørsel om 
makeskifte mellom oss og Lindstad 
Eiendom AS, slik at det er noe uklart 
hva vi skal forholde oss til, deres 
utsendte brev, eller nylig mottatt e-
post m/ kart fra TG Eiendom AS v/ 
Arild Gulbrandsen.  

2. Vi antar at det dreier seg ca. om 
tiltenkte 200 – 250 parkeringsplasser 
totalt på eiendommen til TG 
Eiendom AS og Lindstad Eiendom AS, 
og det må eksakt informeres om inn 
og utkjøring til disse eiendommene, 
hvor denne totale trafikk-
belastningen vil bli lagt. Hvordan blir 
trafikkbelastningen ut i 
Lidskjalvgutua, skal en del av 
trafikken derfra gå ut i Storgata eller 
ut i den nye Miljøgata, eller skal all 
belastingen legges i sør. 

3. I den nylig tilsendte delplanen fra 
TG Eiendom AS, så skal innkjøring til 
parkering/parkeringshus finne sted 
på sørsiden av vår eiendom, og 
utkjøring på nordsiden av vår 
eiendom. Veien er trang og 
uoversiktlig på nordsiden av vår 
eiendom, så vi anser den som ikke 
egnet som utkjøring over et fortau 
og ut i handlegata. En rundkjøring 
rundt vår eiendom vil forringe denne 
eiendommens verdi som 
forretningsdrift betraktelig, slik at 
denne løsningen ikke er 
aktuell/akseptabel for oss. 

4. Utlufting av eksosgasser fra 
tiltenkt parkeringsanlegg, ønsker vi 
eksakt informasjon om.  

1. I en planleggingsfase er det 
normalt at det foreligger flere 
forslag til løsninger. I løpet av 
fasen med å utarbeide et 
planforslag har plankonsulent 
kommet fram til en løsning hvor 
makeskifte ikke er nødvendig.  

 

2. Plankonsulent har utbeidet 
et notat, vedlegg 9, hvor ulike 
atkomstmuligheter er illustrert 
og vurdert. Det er også 
utarbeidet et notat om trafikk, 
vedlegg 11. Her er det blant 
annet beregnet trafikk-
mengder som forventes 
generert av planforslaget. 

 

 

 

3. Atkomst til framtidig 
parkeringskjeller er i 
planforslaget vist fra 
Lidskjalvgutua og ny Hovsgutua. 
Atkomst for 
renovasjonskjøretøy og 
varelevering til Storgata er 
planlagt via enveiskjørt trasé fra 
Storgata. Planforslaget viser 
arealformålet «gatetun» sør, 
øst og nord for eiendommen 
262/73 og 262/76. Det er krav 
om at frisiktsoner blir 
opparbeidet, jf. rekkefølgekrav 
7.3.  

4. På nåværende stadium 
foreligger det ikke eksakt 
informasjon om utlufting av 
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5. Vi ønsker informasjon dersom 
setningsskader på huset vårt, skulle 
oppdages i og etter utbyggingen på 
deres tiltak, om grunnvannet skulle 
senkes, om dette da erstattes av 
utbygger. 

6. Hvor lang tid vil denne bygge 
prosessen ta? 

7. Vi er løsningsorienterte, men har 
en liten tomt, så det er begrenset 
hva vi ev. vil kunne avstå av 
tomtegrunn, men ev. utføre 
makeskifte. Vi trenger våre egne 
parkeringsplasser m/ vende 
mulighet, tilgang til garasje 
/uthus/leilighet/forretningslokale/ 
plass til grøntareal, plass til snø 
lagring på vinterstid m/mer. 

Jeg har i samtale med Arild 
Gulbrandsen den 15.11.18., og i tlf. 
samtale den 17.11.18., antydet en 
totalløsning, som ev. kunne føre til at 
man kommer i mål med 
henvendelsen fra deres side. 

eksosgasser.  

5. Det er krav om detaljert 
dokumentasjon om 
grunnforhold, tiltak for å 
ivareta stabilitet og 
fundamenteringsløsning 
sammen med rammesøknad, jf. 
rekkefølgebestemmelse 7.1.2. 

6. I salgsoppgave vedlagt 
kjøpskontrakt for eiendom 
262/8 er det satt krav om 
innsendt rammesøknad innen 6 
måneder fra vedtatt 
reguleringsplan. I følge 
reguleringsplanforslag vil det bli 
to byggetrinn, et for BKB5 og et 
for BKB4.  

7. I følge planforslaget er det 
ikke nødvendig å avstå grunn. 
Planforslaget åpner for 
fortetting innenfor 262/73 og 
262/76. 

09.01.19 Når det gjelder denne saken så er vi 
avhengig av å få all tidligere 
informasjon og all kommende 
informasjon, fortløpende. 

Vi er eiere av Storgata 19. i Gran. 

Vedr. forestående regulering /-
sarbeide, reguleringsplan for 
Storgata / Lidskjalvgutua i Gran 
kommune, er det ønskelig med kopi 
av ALL KORRESPONDANSE i saken, 
tildeligere, nåværende og 
kommende. (Bør også sendes til de 
andre involverte partene i saken) 

Hele denne saken har også stor 
offentlig interesse, da dette er et 
meget sentralt areal i Gran sentrum. 
Det er viktig med en langsiktig 
helhetlig plan for hele Gran sentrum, 
og for Storgata som handlegate, 
torget som møteplass. Stor 
trafikkbelastning må holdes unna 
Storgata i Gran! 

Korrespondansen med 
tiltakshaver/tiltakshavere og Felix 
Arkitekter AS, har så langt vært 
meget sparsom, uklart hvorfor alle 

Henvendelsen er besvart 
samme dag med kopi til øvrige 
grunneiere innenfor 
planområdet. Gran kommune 
har planinnsyn, hvor hver plan 
under utarbeidelse har egen 
web-adresse. Det er gitt enkel 
forklaring hvordan man får opp 
dokumentene i kommunens 
arkivsystem. Dette ligger altså 
åpent for alle. 

Kommunen har anbefalt 
forslagsstiller/ plankonsulent å 
ha dialog/ møter med andre 
grunneiere innenfor 
planområdet. 
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partene ikke er trukket inn i hele 
prosessen, fra helt i starten av. Vi 
håper på mer åpenhet i tiden som 
kommer. Fortløpende informasjon 
imøteses. 

30.04.19 Viser til deres første møtereferat fra 
vårt møte i Gran og til mottatt 
planforslag for vår eiendom Storgata 
19 i Gran. 

Vi ønsker å opprettholde muligheten 
for inn- og utkjøring direkte på 
Storgata i Gran og planlegge 
fremtidig arkitektur deretter, når 
dette blir aktuelt.  

Planforslaget opprettholder 
muligheten for inn- og utkjøring 
direkte til Storgata ved at det er 
vist avkjørselspil på plankartet 
for felt BKB2 (eiendommene 
262/73 og 262/76).  

21.05.19 Takker for et fint møte med Gran 
kommune den 30.04.19., vedr. plan 
arbeide Storgata/Lidskjalvgutua i 
Gran. 

Oversender et forslag til en mulig 
fremtidsrettet trafikk løsning for 
denne delen av Gran sentrum, ved å 
lage en kulvert under den nye 
«Miljøgata», mellom Lidskjalvgutua 
(vest) og Lidskjalvplassen (øst). På 
denne måten kan man elegant fange 
opp det meste av trafikken (vest for 
«Miljøgata») både fra sør 
(planområdet) og eventuelt 
kommende trafikk fra nord, og man 
hensyntar her de myke trafikantene i 
og med at biltrafikken nå ikke krysser 
fortau/sykkelvei, men nå går i en 
kulvert under «Miljøgata». (En 
dobbel trafikkåre + en gangvei). 

På Lidskjalvplassen kan man anlegge 
et stort parkeringshus nedfelt i 
terrenget i 1 eller 2 etasjer med 
annen bygningsmasse på toppen, 
med veisystem som forbinder 
trafikkåren. Dette medfører mindre 
direkte trafikkbelastning på 
«Miljøgata», med eventuelle av‐ og 
påkjøringer, samt at man sparer 
sentral eiendomsmasse, som kan 
benyttes til bygningsformål. 

Håper at Gran kommune m/ andre 
offentlige aktører vurderer dette 
forslaget seriøst, da dette kan være 
en fremtidsrettet trafikkløsning. 

Forslaget med Lidskjalvgutua i 
kulvert under Oslolinna/ 
framtidig miljøgate ble 
oversendt samme dag til 
plankonsulent for vurdering. 
Forslaget er vurdert som 
alternativ 9 i vedlegg 9. 
Løsningen er vurdert som ikke 
realistisk da kulvert-løsning er 
kostbart, særlig da kulvert/ 
tunnel vil bli lang på grunn av 
høydeforskjeller. Det positive 
med løsningen er at det vil bli 
en mindre krysning av gang- og 
sykkelveg langs Oslolinna/ 
miljøgata. Likevel veier ikke 
dette opp for kostnadene. 
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05.06.19 Takker for møtet med Felix 
Arkitekter AS og utbyggere den 
14.05.19., samt mottatt møtereferat 
den 21.05.19. 

1. Vi er opptatt av at Gran sentrum 
utvikles i alles interesse dvs. for 
befolkningen i kommunen m/fler. Vi 
vektlegger at MYKE trafikanter 
hensyntas og ivaretas, og at man 
finner en praktisk og fremtidsrettet 
trafikkløsning for hele Gran sentrum, 
derfor er forslaget om «Kulvert» 
også sendt Gran kommune. Hastverk 
er lastverk, og det er da viktigere at 
man tar seg god tid, for å få et 
framtidig bra resultat vedr. 
trafikksituasjonen i Gran sentrum. Vi 
er ikke ute etter å forsinke 
byggeprosjektet deres, men vi 
ønsker at resultatet blir bra for alle 
sammen og ikke bare for utbyggerne. 
Det er fra deres side påpekt at det 
ikke er ønskelig å slippe mer 
kjøretrafikk inn i boligområdet enn 
nødvendig, men det kan heller ikke 
forventes at utbygger skal få 100% 
utnyttelse av sin eiendom, på 
bekostning av andre tilgrensede 
eiendommer.  

2. Dersom utbygger reduserer 
tettheten av bygningsmassene, og 
skaper mer åpne rom, og praktiske 
veiløsninger, så vil dette være tjenlig 
for alle, dvs. for beboerne og for hele 
Gran sentrum. (Ønsker å vise til nye 
tanker vedr. utbygging f.eks. på 
Økern, i Oslo). 

3. Når det gjelder 
renovasjonsanlegget så er dette 
planlagt i sør-vestre del av 
eiendommen til TG Eiendom AS, men 
dette ligger da i et flomutsatt 
område, tatt 200 års flommen i 
betraktning. Det ble på møtet den 
08.04.19., hevdet fra deres side at 
Gran kommune forlangte at 
renovasjonsanlegget måtte ligge her, 
men dette har vi fått bekreftet i et 
møte vi hadde med Gran kommune, 
at dette ikke stemmer! Annen 
løsning vedr. beliggenhet av 

 

 

 

1. Tre alternativer med kulvert 
under Oslolinna er vurdert i 
vedlegg 9 som skisser 6, 8 og 9. 
Ingen av disse alternativene er 
vurdert som realistiske da 
fordelene med forslagene er 
vurdert som mindre enn 
utfordringene. 

 

 

 

 

 

 

2. Planforslaget forholder seg 
både til kommunedelplan for 
Gran sentrum og 
utviklingsveileder for Gran 
sentrum, i tillegg til føringer fra 
nasjonale og regionale 
myndigheter. Ved at parkering 
er lagt under terreng, kan areal 
på garasjelokk brukes til 
uteoppholdsarealet og 
gangforbindelser. Grad av 
utnyttelse for BKB4 og BKB5 er 
%BYA (bebygd areal) = 50%, 
mens for BKB2 (262/73 + 
262/76): 70%.  

3. Kommunen har ikke kommet 
med føringer for beliggenhet av 
renovasjonsanlegg, men har 
satt krav om en forhåndsaksept 
av løsning fra HRA før 
førstegangsbehandling av 
reguleringsplanen. HRA har 
vurdert prosjektet til å være 
godt planlagt og har ingen 
innvendinger. I overkant av 
halve planområdet er 
flomutsatt inntil flomsikring av 
Hovsbekken er foretatt og vist 
med faresone flom på 
plankartet. Før bygging 
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søppelanlegget imøteses, legge dette 
på et område som ikke er flomutsatt. 
(Ved stigende vannstand, flom, vil 
deres forslag vedr. beliggenhet av 
søppelanlegg, medføre fare for 
rotteinvasjon). 

4. Når det gjelder dagens trafikk, så 
går ikke all trafikk inn og ut på 
Storgata, noe av trafikken går i dag 
også via Lidskjalvgutua. 
Fremtidsrettet trafikkløsning er 
minst mulig inn- og utkjøring på 
Storgata, i Gran. 

5. På Storgata 23, er det planlagt en 
gangsti, her er heller ikke de MYKE 
trafikantene ivaretatt, her består det 
fare for ulykker ved varelevering, da 
området er trangt, til dels 
uoversiktlig. 

6. Bygningsmassen, småhusene ut 
mot Storgata er bevaringsverdige per 
dags dato, men ikke vernet og derfor 
må det her kunne tas høyde for en 
fremtidig utbygging på (3 -) 4 etasjer, 
dvs. like høye bygninger som det er 
hos Lindstad Eiendom AS. (Hos 
Hidem Eiendom AS, noe lenger nord i 
Storgata er bygget på 4 etasjer, og 
høyere bygg i Gran sentrum er ikke å 
anbefale). 

7. Bygningsmassen som nå er under 
planlegging på TG Eiendom AS og på 
arealet til Lindstad Eiendom AS, er av 
meget massiv karakter, hvor det 
estetiske synes å utebli, og dette vil 
medføre en total endring av 
tettstedet Gran sentrum. (Dette 
prosjektet ligner flere av Felix 
Arkitekter AS tidl. prosjekter, 
prosjekter som Felix Arkitekter AS 
har planlagt og bygget andre steder, 
men er det ønskelig at det skal bli 
seende slik ut i Gran sentrum.) 
Hvorfor ikke tenke nytt, og skape 
annen, lettere arkitektur, som er mer 
fremtidsrettet og ønskelig, enn 
fastkjørte planer og mønstre fra tidl. 
tider. Viser ellers til kommune-
veilederen for Gran kommune, Gran 
sentrum. 

innenfor denne sonen, skal det 
dokumenteres at tilstrekkelig 
flomsikring er i varetatt, jf. 
reguleringsbestemmelser 54. og 
7.2.1. 

4. Ved at det kun er planlagt 
varetransport til Storgata 15 og 
adkomst for renovasjons-
kjøretøy direkte fra Storgata 
etter utbygging av både BKB4 
og BKB5, vil trafikkmengden 
direkte via Storgata bli redusert 
sammenlignet med dagens 
situasjon. 

5. Det antas at det vises til 
gangforbindelse illustrert langs 
sørsiden av uthus til Storgata 
27. Det er krav om 
opparbeidelse av denne. 
Gangforbindelse på østsiden av 
Storgata 23 er innenfor 
eiendom 262/84.  

6. Det er i dag 4 bygninger langs 
Storgata som er regulert til 
bevaring. Dette er Storgata 19, 
25, 27 og 29. Disse bygningene 
er videreført i planforslaget 
med juridisk linje «Bygg, 
kulturminner, mm. som skal 
bevares». Eiendommene langs 
Storgatas østside, fra Storgata 
19 til Storgata 29, inngår i 
hensynssone bevaring hvor det 
er egne regulerings-
bestemmelser, jf. 5.1. Innenfor 
eiendommene 262/57 og 
262/58 og 262/73+76 åpner 
regulerings-bestemmelser for 
nybygg i 3 etasjer innenfor 
angitte byggegrenser og 
bestemmelser.   

7. Utbygging av planområdet vil 
endre dagens utseende, hvor 
parkering er dominerende, til 
bymessig utsende. Dette er 
vurdert å være i tråd med 
kommunedelplan for Gran 
sentrum og utviklingsveilederen 
for Gran sentrum.  
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8. Det er ønskelig med dialog og med 
utvikling av Gran sentrum, til alles 
beste. 

8. Det har vært flere møter med 
grunneierne innenfor 
planområdet og forslagsstiller/ 
plankonsulent. 

Bentor ANS v/ 
Bente Ødegaard 
 
Eiendom: 
262/57 
(Storgata 27 og 
29) 

02.01.19 1. Undertegne kan ikke se at det er 
mulig å kunne gi noen konkrete 
meninger/svar i denne saken før alle 
grenser i kvartalet er blitt målt opp 
og at det er kommet fram til enighet 
mellom grunneierne om grensene. 

2. Vi har påpekt ved flere 
anledninger overfor TG eiendom, 
v/Arild Gulbrandsen, at innkallingen 
til en ny oppmåling er mangelfull. 
Først i dag, 2januar 2019, har det 
blitt reagert. TG eiendom, skal 
ytterligere tilføye to nye parter på 
/til oppmålingen. Alle parter skal 
være representert i denne, om 
oppmålingen skal skje korrekt og 
etter hva Gran kommune har 
fastslått skal være en forutsetning 
for prosjektet. Det er å bemerke at 
det er Arja eiendom as som har 
bestilt ny oppmåling og ikke TG 
eiendom as. 

3. Undertegnede ble gjort kjent med 
i dag at det skal avholdes et møte 
med alle grunneiere innkalt av Felix 
arkitekturer as- torsdag 17 januar kl. 
1400 på Gran rådhus. Vi har ikke 
mottatt innkalling til et slikt møte. 
Uansett er dette svært kort varsel og 
med et tidspunkt som passer dårlig 
for grunneiere som er i fullt arbeid 
og som pga. sitt yrke har problemer 
med å områ sin hverdag på så kort 
varsel. Møte bes flyttet til tidligst kl. 
1530. 

4. Det er mange og svært store 
beslutninger som skal tas i denne 
reguleringen. Den vil medføre store 
endringer for hele kvartalet og 
samtidig for en stor del av Gran 
sentrum. Prosjektet kan ikke sees på 
-isolert sett, men i sammenheng med 
hele sentrum. Det synes som om det 
ikke er tatt høyde for det, til nå. 
Derfor er det av stor betydning at 
dette prosjektet bruker tid på å 

1. + 2. Det er avholdt 
jordskiftesak hvor usikre 
eiendomsgrenser er avklart og 
oppmålt. Kommunen 
forutsetter at alle parter er blitt 
innkalt. Plankart er oppdatert 
med koordinater fra oppmåling 
selv om det i bakgrunnskart 
foreløpig vises 
sirkeleiendommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Møtet 17.01.2019 med 
grunneiere og plankonsulent/ 
forslagsstiller hvor 
representanter var tilstede, ble 
flyttet til klokken 16.30. 

 

 

 

 

 
4. Utbygging i tråd med 
planforslaget vil endre 
kvartalets utseende og være 
med å forme framtidas Gran 
sentrum. Kommunedelplan for 
Gran sentrum og 
utviklingsveileder for Gran 
sentrum legger de overordna 
føringene for Gran sentrum slik 
at enkeltprosjekter sees i en 
større sammenheng. 
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komme ihavn. Ingen vinner på å 
rushe på for egen vinnings skyld. Det 
vil heller ikke komme noe godt ut av 
ytterligere uoverensstemmelser 
mellom grunneiere eller en 
ytterligere tilspissing av konflikter. 
Dette er et prosjekt det bør være 
mulig å komme i mål på, men det 
fordres at alle parter vil møtes og 
finne fram til gode fellesløsninger. 
Særlig påhviler det et ekstra ansvar 
for de som har satt i gang denne 
reguleringen; å kunne få til en så god 
prosess som mulig. 

Planforslaget er vurdert å være 
i tråd med disse.  

Advokatfirmaet 
Buttingsrud DA 
på vegne av 
Langedrag 
Eiendomsselskap 
AS og Dag-
Kristian 
Prestkvern og 
Andrea Müller 
Eiendommer: 
262/58/0/3  
(Storgata 23) og  
262/73+262/76 
(Storgata 19) 

18.03.19 Har følgende merknader til 
foreliggende forslag til 
reguleringsplan: 

1. Samlet trafikkplan. Mine klienter 
er av den oppfatning at den aktuelle 
reguleringsplan ikke kan behandles 
før det foreligger en samlet 
trafikkplan for hele Gran sentrum. 
Slik saken nå står er det ingen 
sentrale føringer i forhold til hvor 
trafikken ut og inn fra de ulike deler 
av Gran sentrum skal gå, eller hva 
slags trafikk man ønsker å legge til de 
ulike gater i Gran Sentrum. Dersom 
reguleringen av det aktuelle 
planområdet reguleres uten at det 
vedtatt en slik sentral trafikkplan, vil 
det bli denne reguleringsplanen som 
vi være førende og legge premissene 
for senere trafikkavvikling, noe som 
ikke kan være ønskelig. 

2. Ut og innkjøring fra det aktuelle 
planområdet. Mine klienter er av den 
klare oppfatning at ingen deler av 
trafikken inn og ut av det aktuelle 
planområdet bør tillates ut i 
Storgata, heller ikke trafikk til 
renovasjon. Tillater man en slik 
trafikkavvikling gjennom Storgata i 
forbindelse med denne reguleringen 
vil resultatet bli at Gran kommune 
ikke senere, gjennom en bredere 
gjennomgang av hvordan man 
ønsker å avvikle trafikken gjennom 
Gran sentrum, vil ha mulighet for 
eksempel til å gjøre Storgata bilfri. 
Mine klienter mener at all trafikk 

 

1. Kommunedelplan for Gran 
sentrum har tatt for seg flere 
temaer, blant annet trafikk og 
vegsystem. Det er ikke her lagt 
føringer hvor påkobling til de 
enkelte utbyggingsområder skal 
skje. Det har derfor vært eget 
tema i dette planarbeidet, se 
vedlegg 9, 10 og 11. Det er 
vurdert at det ikke er 
nødvendig å utarbeide 
trafikkplan for Gran sentrum før 
gjeldende planforslag kan 
behandles.   

I planforslaget er det regulert 
avkjørsel til parkeringskjeller fra 
Lidskjalvgutua og fra framtidig 
forlengelse av Hovsgutua. I 
reguleringsbestemmelsene er 
det krav om sammenkopling av 
parkeringskjeller.  

2. Trafikk generelt fra 
renovasjonskjøretøy og 
varelevering til Storgata 15 vil 
være begrenset og vil være 
mulig å forene med eventuell 
framtidig bilfri Storgate. Det vil 
være mulig å styre tidspunkt 
med underskilt. 
Det er vurdert 9 alternative 
skisser for atkomst til 
planområdet, hvorav 3 med 
kulvert under Oslolinna/ 
framtidig miljøgate. Disse er 
ikke vurdert som realistiske 
siden fordelen ved disse 
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(også renovasjonstrafikk) ut og inn 
fra planområdet bør gå ut og inn av 
Hovsgutua mot sør og ut og inn av 
Lidskjalvgutua mot nord for deretter 
å ledes under Miljøgata i en kulvert 
for så å ledes inn i Miljøgata for 
eksempel inn i krysset ved Granvang. 
Lidskjalvgutua har uansett behov for 
utvidelse, grunnet fremtidig 

forventet økt trafikkbelastning i fra 
sør og nord. Denne kulverten inn i 
Lidskjalvgutua vil da også senere 
kunne brukes til trafikk ut og inn av 
kvartalet nord for det aktuelle 
planområdet ved senere utbygging 
av dette. 

3. Krav til byggehøyder og fasader ut 
mot Storgata. Mine klienter er av 
den klare oppfatning at lavhus 
bebyggelse ut mot Storgata ikke vil 
være bærekraftig over tid. En så 
sentral del av Gran sentrum vil over 
tid måtte utnyttes på en helt annen 
måte enn tilfellet er i dag og det 
foreligger ingen verneverdig 
bebyggelse på det aktuelle areal i 
dag. Selv om enkelte politikere kan 
ha hatt en visjon om å ivareta 
inntrykket av Gran Sentrum som en 
stasjonsby med små hvite trehus ut 
mot deler av Storgata, er denne 
muligheten allerede forspilt gjennom 
den utbygging som for lengst har 
funnet sted gjennom Gran Sport, 
DnB bygget, Hidem gården m.v. Det 
skal også nevnes at Gran kommune 
tidligere har gitt rivningstillatelse for 
et gammelt hus med fasade ut mot 
Storgata, rett på sørsiden av Hidem 
Gården. Dersom andre eiendommer 
med eldre hus ut mot Storgata nå 
skal bevares og utgjøre en 
begrensning for utnyttelse av 
eiendommene mot Storgata, vil 
dette i tilfelle innebære en urimelig 
forskjellsbehandling som ikke kan 
vedtas i en reguleringsplan. Med den 
urbane utbygging med sterk 
fortetting og høye bygg som det nå 
legges opp til både rett utenfor og i 
Gran sentrum, har man allerede tatt 

forslagene er mindre enn 
utfordringene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Det er i dag 4 bygninger langs 
Storgata som er regulert til 
bevaring. Dette er Storgata 19, 
25, 27 og 29. Disse bygningene 
er videreført i planforslaget 
med juridisk linje «Bygg, 
kulturminner, mm. som skal 
bevares». Planforslaget åpner 
opp for fortetting av 
eksisterende bebyggelse langs 
Storgata. Innenfor 
eiendommene 262/57 og 
262/58 og 262/73+76 åpner 
reguleringsbestemmelser opp 
for nybygg i 3 etasjer innenfor 
angitte byggegrenser og 
bestemmelser, jf. 
reguleringsbestemmelse 5.1.2. 
Planforslaget åpner altså opp 
for en høyere utnyttelse av 
disse eiendommene enn 
gjeldende planstatus.  
 
Det er normalt at ulike 
reguleringsplaner og ulike felt 
innenfor en reguleringsplan har 
ulike bestemmelser om høyde 
og grad av utnyttelse uten at 
dette er urimelig 
forskjellsbehandling. Det er 
tidligere gjort flere 
kulturminnefaglige vurderinger 
av bebyggelsen langs Storgata. 
Det bygger derfor på faglig 
skjønn at det her tillates lavere 
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et valg i en helt annen retning, og det 
gir da ikke lenger noen mening å 
bevare mindre lommer med en helt 
annen og lavere utnyttelse enn det 
man ellers legger opp til. Mine 
klienter vil derfor ikke kunne 
akseptere at det innenfor det 
aktuelle planområdet legges 
begrensninger eller føringer i forhold 
til fremtidig fortetting og takhøyder 
mot Storgata. Det eneste formål med 
dette forslaget er å kunne bevare 
utsikt for utbyggernes egen planlagte 
bebyggelse (for å øke verdien på 
disse arealene) og vil ikke medføre 
noe annet enn en svært dårlig 
fremtidig utnyttelse av arealet som 
ligger mot Storgata, noe Gran 
kommune over tid uansett ikke vil 
kunne tillate seg. 

4. Andre forhold. Prestkvern / Müller 
ønsker ikke at renovasjonsanlegget 
for TG Eiendom AS plasseres helt 
inntil deres eiendom. Dette vil både 
være skjemmende og gi støy og lukt. 
Her må det finnes en helt annen 
løsning.  

Prestkvern / Müller ønsker heller 
ikke at det etableres en lagringsplass 
for snø rett ved siden av deres 
eiendom. Her må tiltakshaverne 
finne andre løsninger som ikke vil 
innebærer verken problemer eller 
sjenanse for naboene.  

Mine klienter ønsker å påpeke at 
passasje (vei) på nordsiden av gnr. 
262 bnr. 73 og 76 ikke er en 
veiforbindelse mellom TG Eiendom 
AS sin eiendom og Storgata, men en 
atkomstmulighet fra Storgata, for 
parkering for ansatte i DnB.  

Gnr. 262 bnr. 58 Langedrag Eiendom 
AS har også tinglyst atkomstrett på 
baksiden av DnB bygget og ut på 
Storgata på sørsiden av DnB bygget 
(den aktuelle passasje). Mine klienter 
mener at den aktuelle passasje må 
begrenses til den eiendom som har 
tinglyst atkomstrett (gnr. 262 bnr. 
58), til bruk for myke trafikanter og 
til kjøretøy i bruk for brann/ redning/ 

byggehøyder her enn mot 
Oslolinna/ framtidig miljøgate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Det er krav i regulerings-
bestemmelser 3.4 og 7.3 om 
bruk av nedgravde 
avfallskonteinere og 
skjermende beplantning/ 
gjerde. Nedgravde 
avfallsløsninger reduserer faren 
for lukt, skadedyr, hærverk og 
brann.    
Det er krav om at 
rammesøknad viser areal for 
snøopplag med plan for 
avrenning, jf. rekkefølgekrav 
7.1.2. 
Eiendom 262/62 ligger på 
nordsiden av eiendom 262/73. 
Innenfor 262/62 viser 
planforslaget arealformålet 
«gatetun» som er planlagt 
benyttet for utkjøring av 
renovasjonskjøretøy og 
varelevering til Storgata 15, 
siden trasé er planlagt 
enveiskjørt. 
Byggegrenser på plankartet 
ivaretar mulig atkomst på 
baksiden av DNB-bygget da det 
ikke åpnes opp for ny 
bebyggelse her. Arealformålet 
«gatetun» på sørsiden av DNB-
bygget sikrer videre atkomst til 
Storgata. Innenfor 
arealformålet tillates kjøring på 
de myke trafikanters premisser, 
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politi. 

Det bes om at disse innspillene 
hensyntas i det videre planarbeid. 

jf. reguleringsbestemmelse 4.3. 
Mottatte innspille er vurdert 
både av plankonsulent og av 
rådmannen. 

Langedrag 
Eiendomsselskap 
 
Eiendom: 
262/58/0/3 
(Storgata 23) 

17.04.19 1. Har lest gjennom ditt spissfindige 
referat fra vårt møte og har i den 
forbindelse behov for å ha noen 
presiseringer på mine uttrykte 
meninger. Jeg hadde som mål å legge 
frem meninger som var i tråd med 
gjeldende kommunedelsplan (2013) 
som en reguleringsplan for areal 13 
skal utarbeides etter. 

2. Gode trafikale løsninger, sikre 
gang-passasjer, parkering og fasader 
mot storgata. Det gamle nesten 
ubenyttede tråkket mellom Storgata 
23/25 og 27/29 er som sagt ikke 
noen god og sikker gang-passasje. 
Mellom 25 og 27 er det inn -og 
utkjøring til begge eiendommene 
samtidig som det skjer varelevering 
inn i bakgårdene med varebiler 
daglig. Varebilene som leverer til oss 
rygger inn i bakgården og kjører ut 
igjen på et sikkerhets- og 
hensiktsmessig grunnlag ut igjen i 
Storgata. " sjenerende trafikk" forblir 
ditt referats uttrykk i denne 
sammenheng. Dvs. at myke 
trafikanter må krysse og utsette seg 
for å være i dødsoner ved benyttelse 
av tråkket og dertil ikke egnet for 
noen utvidet bruk. Dette vil også gå 
på bekostning av sårt trengte 
parkeringsplasser og plass 
bakgården. Godt egnet for en trygg 
passasje for myke trafikanter er som 
sakt mellom Storgata 19 og 21. 
Lidskjalvgutua er også svært godt 
egnet om den stenges for bil trafikk 
ut fra og inn mot Storgata. 

3. Fasader mot Storgata. I areal 13 er 
det tiltenkt 3 etg. og skråtak mot 
Storgata, men som sagt så er det 
allerede avvik på dette (Lindstad) og 
en reguleringsplan for arealet er ikke 
bindene til nevnte 3 etg. Dette er 
noe som legges og begrunnes for 
deretter å bli gjenstand for en god 
fremtidig sentrumsutvikling. 

1. Innspillet er i utgangspunktet 
skrevet til møtereferat 
utarbeidet av plankonsulent. 
Representanter fra kommunen 
var ikke til stede på dette 
møtet. 

 

 

2. Plankart viser ikke 
gangforbindelse mellom 
Storgata 23/25 og 27/29. Den 
er heller ikke felt ned i 
reguleringsbestemmelsene. Det 
er kun på illustrasjonsplan at 
mulig gangforbindelse er 
illustrert, siden det er et 
gammelt tråkk her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. For Storgata 23 åpner 
planforslaget opp for påbygg/ 
nybygg i 3 etasjer innenfor 
angitt byggegrense og 
forutsetninger som angitt i 
reguleringsbestemmelse 5.1.2 
og 5.1.1. Dette gir mulighet for 
en høyere utnyttelse enn 
gjeldende reguleringsplan. 
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Håper vårt neste møte blir gjenstand 
for en god sentrumsutvikling og at 
referater i fremtiden blir formulert 
på en nøytral basis. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 

 Plan- og bygningsloven 

 Naturmangfoldloven 

 Kulturminneloven  

 Folkehelseloven 

 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015)  
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011, med revideringer i henhold til vedtak 21.10.2014 i 
Kommunestyret. 
 

Komunedelplan for Gran sentrum, vedtatt 12.12.2013. 
 

Komunedelplan for energi og klima 2009 – 2014, vedtatt 02.04.09. 
 

Reguleringsplan for Vassenden sentrum, vedtatt 07.11.1985 (PlanID: E-54). 
 

Reguleringsplan for Vassenden sentrum – Storgata Øst, vedtatt 24.06.1999 (PlanID: E-128). 
 

Reguleringsplan for Rv.4 avlastet veg, Miljøgate Gran sentrum, vedtatt 13.06.2013 (PlanID: E-212). 
 

Reguleringsplan for Møllerkvartalet - endring, vedtatt 11.02.2016 (PlanID: E-236). 
 
Gjeldende vedtak 
Utviklingsveileder for Gran sentrum, vedtatt av Kommunestyret 19.02.2015. 
 
Økonomi 
 Det er varslet om forhandlinger om utbyggingsavtale. I rekkefølgebestemmelsene er det krav som 
det kan være aktuelt å sikre finansiering av gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Planforslaget vurdert opp mot lover, forskrifter og føringer 
KU forskriften (konsekvensutredningsforskriften) §§ 3 og 4 – utredningsplikt: Planforslaget omfatter 
ikke tiltak nevnt i vedlegg 1 eller 2 og er dermed ikke konsekvensutredningspliktig. 
 
Plan- og bygningslovens kap 12: Planforslaget tilfredsstiller lovkravene. 
 
Naturmangfoldloven § 7: I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører 
naturmangfoldet vurderes etter lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 

Søk i Naturbasen til Miljødirektoratet 10.07.2019 viser at hverken utvalgte naturtyper, andre 
naturtyper, arter av nasjonal eller stor forvaltningsinteresse er registret innenfor planområdet. 
Derimot er flere fremmede arter registret innenfor planområdet. Dette er russekål, hvitsteinkløver 
og kanadagullris.  Søk i Artsdatabankens artskart 10.07.2019 viser de samme registeringene av de 
fremmede artene og noen arter under kategori «livskraftig».   

Ut fra beliggenhet og områdets beskaffenhet i dag, er kravet til kunnskapsgrunnlag vurdert som 
oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. Dermed vil ikke § 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende. 

Naturmangfoldlovens § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Området fremstår i dag som bebygd med store 
parkeringsflater. Tiltaket vil medføre endring i arealbruk, men ved at området i dag framstår som 
nedbygd, vil belastning på økosystemet bli liten.  

For å hindre at de fremmede artene ytterligere blir spredt er det i reguleringsbestemmelse 2.7 satt 
krav om at disse artene ikke skal spres. 

 

Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) vil ikke gjøre seg gjeldende i 
denne saken.  
 
Kulturminneloven: Planområdet er tidligere regulert. Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune 
har ikke framsatt krav arkeologisk registering etter § 9. Kulturminneloven § 8, annet ledd, som 
omhandler hva som skal gjøres ved funn av automatiske fredede kulturminner, pleier normalt 
Oppland fylkeskommune be om inngår i reguleringsbestemmelsene. Reguleringsbestemmelse 2.9 er 
derfor en tilføyelse gjort av administrasjonen.   
 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Planområdet ligger 
sentralt i Gran sentrum, i gangavstand til Gran stasjon og busstopp.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging: Det er utarbeidet støyrapport for 
planområdet, jf. vedlegg 12. Det er beregnet støysituasjon i 4 meters og 1,5 meters høyde. Det er 
også beregnet støynivå på fasader, balkonger og takterrasser. Fasader mot Oslolinna ligger i rød 
støysone. Dette strider mot kommuneplanbestemmelse §1.15 å tillate boliger her. Retningslinjen 
åpner opp for å definere avviksområder i sentrumsområder i tettsteder, spesielt rundt 
kollektivknutepunkter, og fastsette særskilte krav til slike områder. Det er anbefalt at denne 
vurderingen med å definere eventuelle avvikssoner gjøres i forbindelse med rullering av 
kommuneplanen. Siden det er i tråd med overordna planer og føringer å tillate boliger i 
sentrumsområdet og vurdering av eventuell avvikssone ikke er gjort tidligere, er det gjort en 
vurdering av dette og forslag til avbøtende tiltak. Kommuneoverlege har vurdert de avbøtende 
tiltakene som er foreslått i reguleringsbestemmelse 2.3 tilfredsstillende. Rekkefølgebestemmelse 
foreslått 7.1.2 setter krav om at rammesøknad skal inneholde detaljerte støyberegninger og planer 
for støybeskyttelsestiltak. Det er krav om opparbeidelse og ferdigstillelse av nødvendige 
støybeskyttelsestiltak før midlertidig brukstillatelse kan gis.   
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Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging: Innenfor feltene BKB4 og BKB5 er det krav 
om opparbeidelse av leke-/ uteoppholdsareal på minimum 30 per bolig, inkludert private balkonger 
og takterrasser, jf. reguleringsbestemmelse 3.3.3. Lekearealer skal utformes med vekt på allsidig bruk 
hele året for flere aldersgrupper. Lekearealer skal ha minimum ett lekeapparat per 10 boenheter. 
Lekearealet skal gi et bredt tilbud til både små og store barn med huske, vippe, klatrestativ, 
sandkasse og liknende, som vist i illustrasjonsplanen.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming: Reguleringsbestemmelse 2.6 stiller krav om felles 
uteoppholdsareal og uteareal som er tilgjengelig for allmennheten skal utformes etter prinsippene 
om universell utforming. Teknisk forskrift stiller krav om tilgjengelig boenheter og heis ved mer tre 
etasjer eller mer.  
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023: Planforslaget sikrer en høy 
arealutnyttelse samtidig som det stilles krav til uteoppholdsarealer.  
 

Planforslaget vurdert opp mot eksisterende planer 
Kommunedelplan for Gran sentrum: Planområdet er avsatt til sentrumsformål og planforslaget er i 
tråd med dette formålet. Temaene høyde, parkering og grad av utnytting er endret sammenlignet 
med det som står i bestemmelsene og retningslinjene til kommunedelplanen. Temaene er derfor 
nærmere vurdert under. 
 

Høyder: I kommunedelplanen er det angitt fire etasjer mot øst (langs Oslolinna) og tre etasjer mot 
vest (langs Storgata). I bestemmelse 3.4.1 Etasjetall/ byggehøyder står det følgende: 

«I denne bestemmelsen er tillatt utnytting i høyden uttrykt i etasjetall, og referer seg til planert 
terreng/ gate/ plass. I områdene 10‐13 og 24 er det forskjellig etasjetall innen samme område. Dette 
er å betrakte som en veiledende regel for seinere reguleringsplanarbeid. Bindende regler for 
bygningers høyde skal fastlegges i reguleringsplan for hvert enkelt område, og skal i hht. teknisk 
forskrift angis i meter over gjennomsnittlig planert terreng eller gatenivå, eller i kotehøyde.»   

 

Kommunedelplanen åpner altså for at det kan fastsettes andre byggehøyder gjennom 
reguleringsplan. Det er utarbeidet snitt langs Oslolinna som viser bygningshøyde med 4 etasjer og 
snitt som viser hvordan planforslaget foreslår avtrapping av antall etasjer, jf. figur 6 og 7.  

 
Figur 6. Snitt langs Oslolinna som viser bygningshøyde på 4 etasjer.  
 

 
Figur 7. Snitt langs Oslolinna som viser planforslagets varierte bygningshøyder på mellom 3 og 6 etasjer.  
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Figur 8. Illustrasjon som viser 
planlagte høydevariasjoner.   

Planforslagets reguleringsbestemmelse 3.3.1 angir detaljerte 
byggehøyder som sikrer at ikke all bebyggelse kan være like 
høy. For blokkene langs Oslolinna er det foreslått varierte 
bygningshøyder på mellom 3 og 6 etasjer, jf. figur 7 og 8. På 
grunn av bygningsrytmen har plankonsulent foreslått 6 etasjer 
på deler av blokk B. I planbeskrivelsen og i vedlegg 2 med 
illustrasjoner av planlagt bebyggelse og sol/skyggediagrammer 
er det beskrevet og illustrert hvordan høydene på bebyggelsen 
vil framstå.  
 
I utviklingsveileder for Gran sentrum om «Høyder» står det at 
høydeforskjellene i Gran sentrum gjør at enkelte eiendommer i 
«bykjernen» kan tåle flere etasjer enn angitt i 
kommunedelplanen. Rådmannen mener at det vil være 
akseptabelt at deler av den ene bygningen tillates med seks 
etasjer, så lenge andre deler av bebyggelsen er lavere slik det er 
krav om i reguleringsbestemmelse 3.3.1. 
 

 
Parkering: I kommunedelplanen er parkeringskrav for bolig bestemt etter størrelse på bolig. Dersom 
bruksareal (BRA) er under 60m2 er det krav om 1,0 biloppstillingsplass per boenhet, mens den er 2,0 
biloppstillingsplasser ved bolig over 60 m2. I planforslag er parkeringskrav i stedet angitt etter 
størrelse på leilighet etter antall rom. Parkeringskrav er satt til 1 plass for 2-romsleilighet, 1,5 plasser 
for 3-romsleilighet og 2 plasser for 4-romsleilighet. Rådmannen vurderer at parkeringsbehovet ikke 
bare er avhengig av gulvarealet på den enkelte leilighet, men også hvor mange personer det bor i 
husstanden. Forslagsstiller har valgt å dimensjonere parkeringen ut fra hvor store husstander hver 
boenhet kan romme. Rådmannen mener at en slik tilnærming er akseptabel. 
 
Grad av utnytting: I kommunedelplanen er det angitt %-BYA = 65% for hele kvartal 13. I planforslaget 
er det foreslått forskjellig %-BYA for de enkelte delfelt, fra %-BYA=50% til %-BYA=75%. Planforslaget 
ligger gjennomsnittlig på omkring 65% BYA og rådmannen vurderer derfor ikke dette som et avvik fra 
kommunedelplanen.  
 
Utviklingsveileder for Gran sentrum: Utviklingsveilederen setter en rekke krav til dokumentasjon som 
skal følge et planforslag. I vedlegg 4 er det vist hvordan denne dokumentasjonen er ivaretatt.  
 
Reguleringsplan for Vassenden sentrum: Denne reguleringsplanen blir erstattet innenfor 
planområdet. Det betyr at feltene E4a, E4b og E4c som i dag er regulert til «forretning/ kontor etc.» 
og felt P4 som er regulert til parkering vil utgå ved vedtak av ny reguleringsplan. 
 
Reguleringsplan for Vassenden sentrum – Storgata Øst: Denne reguleringsplanen blir i praksis helt 
erstattet selv om en stripe av denne vil bestå langs Storgata 31D til 37D.  
 
Reguleringsplan for Rv. 4 avlastet veg: Rekkefølgebestemmelser i denne planen er videreført i 
planforslaget.  
 
Reguleringsplan for Møllerkvartalet - endring: Beliggenhet på veg fra Lidskjalvgutua og nordover 
langs Oslolinna er blitt noe endret. Dette skyldes at planforslaget åpner opp for påkobling av 
Lidskjalvgutua til Oslolinna. Fortau langs Lidskjalvsgutuas nordside er videreført i planforslaget med 
rekkefølgekrav om opparbeidelse av dette.  
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Kommunedelplan for energi og klima: Planområdet ligger sentralt med kort veg til togstasjon og 
bussforbindelser.  
 

Øvrige vurderinger av planforslaget 
Planforslaget virker godt gjennomarbeidet og det anbefales særlig å lese kapittel 7 «Beskrivelse av 
planforslaget» i planbeskrivelsen. Under følger tema som det er gjort en særskilt vurdering av. 
 
Vegnavn: Det er ikke behov for nye vegnavn. 
 
Atkomst til planområdet: Planforslaget omfatter et sentralt og viktig kvartal i Gran sentrum. Det har 
derfor vært viktig å finne gode atkomstløsninger for såpass mange boliger. Det foreligger ikke 
konkrete planer for å gjøre Storgata bilfri, men ved store arrangementer i sentrum blir gata stengt. 
Boliger skaper trafikk og må ha atkomst hele døgnet. I dag benyttes området til parkering og 
atkomsten til parkeringsplassene skjer fra Storgata. Det var derfor naturlig å vurdere om dette også 
kunne være hovedatkomst når området var ferdig utviklet. Imidlertid kom det sterke innvendinger 
mot dette ved planoppstart. 
 

Trafikkberegninger viser at utbyggingen kan generere opp mot 1250 biler ut og inn av området pr 
døgn (ÅDT begge retninger), jf. vedlegg 11. Forslagsstiller har derfor gjort vurderinger av flere 
forskjellige løsninger som er dokumentert i vedlegg 9. Blant løsningene som er vurdert er også 
forskjellige kulvertløsninger med atkomst direkte fra Oslolinna. Disse ble forkastet på grunn av høye 
kostnader. Rådmannen ser også at en av kulvertløsningene ville ha medført endring av 
reguleringsplan for Miljøgata og at en av de andre ville ha beslaglagt store deler av parkeringsplassen 
ved Lidskjalv. 
 

Etter kontakt mot Statens vegvesen har kommunen/ forslagsstiller fått aksept for at Lidskjalvgutua 
kan åpnes for avkjøring fra Oslolinna, slik at hovedatkomst for byggetrinn 1 til parkeringskjeller ikke 
vil belaste søndre del av Storgata. Når byggetrinn 2 fullføres i sørenden av kvartalet, vil det også være 
mulig å kjøre ut og inn via Hovsgutuas forlengelse. Det eneste som gjenstår av trafikken via dagens 
avkjørsler fra Storgata, er renovasjon og varelevering. Dette er en type trafikk som aksepteres også 
der det er rene gågater, og som om nødvendig kan tidsreguleres med skilting. Trafikkbelastningen på 
Lidskjalvgutua vil bli langt større enn i dag og det er derfor stilt krav om opparbeidelse av fortau langs 
nye bygg på sørsiden av Lidskjalvgutua. Fremdeles er tverrsnittet svært trangt i østenden av 
Lidskjalvgutua og det kan bli nødvendig å skilte påbudt kjøreretning i krysset med Storgata. 
Rådmannen vurderer at atkomstløsningen nå er akseptabel.  
 
Rekkefølgekrav: For å sikre opparbeidelse av fortau og gang-/sykkelveger gjennom og rundt 
planområdet er det stilt rekkefølgekrav om opparbeidelse før bebyggelsen kan tas i bruk, jf. 
rekkefølgebestemmelse 7.3. 

Før midlertidig brukstillatelse gis for felt BKB4 skal følgende være opparbeidet og ferdigstilt: 
• Lidskjalvgutua med fortau, felt o_SKV2, o_SF4 inkludert frisiktsone. 
• Gang-/sykkelvei langs Oslolinna, felt o_SGS1, o_SVT1 og o_SVT2. Dersom miljøgata ikke er 

opparbeidet, skal o_SGS1, o_SVT1 og o_SVT2 opparbeides frem til eksisterende veikant for Oslolinna. 
Opparbeidelse av resterende del skal i så fall sikres. 

• Gangforbindelse sør for o_SGS1 og gjennom kvartalet til Storgata. Løsningen kan være midlertidig 
frem til bygging av BKB5 og skal kunne brøytes. 

Før midlertidig brukstillatelse gis for felt BKB5 skal følgende være opparbeidet og ferdigstilt: 
• Fortau på nordsiden av Hovsgutua, felt o_SF3 og plass o_SVT5. 
• Gang-/sykkelvei langs Oslolinna, felt o_SGS2, o_SVT3 og o_SVT4. 
• Sammenkobling av parkeringskjeller innenfor BKB4 og BKB5. 

 
Eiendomsgrenser: Ved oppstart av planarbeidet var det flere usikre eiendomsgrenser innenfor 
planområdet og det var uenighet om beliggenhet av flere eiendomsgrenser. Det er derfor 
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gjennomført jordskiftesak. Partene ble da enige om beliggenhet til eiendomsgrensene. 
Bakgrunnskartet for reguleringsplanen vil bli erstattet av et nytt, oppdatert kart, når 
jordskiftedommen er rettskraftig og grensene er tegnet riktig i kartet (matrikkelen). Rådmannen 
antar at dette vil bli rettet før planen fremmes for vedtak.  

Renovasjon: I reguleringsbestemmelsene er det krav om nedgravde avfallskonteinere. Rådmannen 
mener at dette er det eneste riktige i et sentrumsområde, både på grunn av estetikk, arealbeslag og 
lukt/skadedyr. 

Støy: Planforslaget medfører bygging i rød støysone. Kommunedelplan for Gran sentrum har ikke 
angitt avvikssone, der det tillates boligbygging i rød støysone. Imidlertid definerer både 
utviklingsveilederen og fylkesdelplan for attraktive byer og tettsteder i Oppland at kvartal 13 ligger i 
indre sentrumsområde i Gran. Rådmannen mener derfor at det kan aksepteres boliger i rød støysone 
ut mot Oslolinna, så lenge kravene om avbøtende tiltak angitt i reguleringsbestemmelse 2.3 
oppfylles:  

- Leiligheter med fasade mot Oslolinna skal være gjennomgående. 
- Utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk, herunder soverom og stue, skal det være tilfredsstillende 

støynivå, maks Lden 55 dB jfr. tabell 3. Stille side kan om nødvendig etableres ved hjelp av tiltak på fasade 
som inntrukket vindu, innglassing av balkong, absorbenter mv. 

- Alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer med tilfredsstillende støynivå, maks Lden 55 dB jfr. 
tabell 3. 

- Felles uteareal som skal medregnes i MUA skal ha tilfredsstillende støynivå, maks Lden 55 dB jfr. tabell 3. 

 

Rådmannens konklusjon: 
Utnyttelsen er høyere enn det vi hittil har hatt i Gran sentrum, men likevel moderat i forhold til 
tilsvarende områder i f.eks Jessheim og Gjøvik. Nasjonale og regionale føringer er tydelige på at det 
skal bygges tett i sentrumsområdene og at parkering skal skje under bakken. Sammen med 
realiseringen av miljøgata vil utbyggingen her bidra til at flere bosetter seg i sentrum. 
Rådmannen er kjent med interessekonflikter med noen av grunneierne langs Storgata. Forslagsstiller 
har forsøkt å imøtekomme disse så langt råd er. Planforslaget åpner opp for en forsiktig utvikling 
også innenfor den delen av planområdet som er regulert til bevaring, noe som gir eierne i dette 
området muligheter de ikke har gjennom gjeldende regulering.  
Totalt sett legger planforslaget opp til en god utvikling av område/ kvartal 13 i Gran sentrum i tråd 
med kommunedelplan og utviklingsveileder og i tråd med Grans rolle som regionsenter.  
 
Rådmannen anbefaler følgende vedtak: 
 
«I tråd med plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for 
Lidskjalvgutua/ Storgata, med plankart datert 28.06.2019, reguleringsbestemmelser datert 
10.07.2019 og planbeskrivelse datert 02.07.2019 ut til offentlig ettersyn. 
 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. Det skal holdes et åpent møte i 
høringsperioden.» 
 
 
Alternativt vedtak:  
«I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 avvises forslag til reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ 
Storgata, med plankart datert 28.06.2019, reguleringsbestemmelser datert 10.07.2019 og 
planbeskrivelse datert 02.07.2019. Avvisningen begrunnes med …..» 
________ 
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Dersom alternativ vedtak velges, kan argumenter for å avvise planforslaget være bl.a: 

 Planforslaget er ikke i tråd med kommunedelplanen når det gjelder etasjehøyde, jf. 
planbestemmelse 3.4.1. 

 Atkomstløsning fra Lidskjalvgutua er ikke tilstrekkelig for byggetrinn 1 

 Gran kommune ønsker ikke boligbygging i rød støysone 
 
Rådmannen mener at dette er en utbygging i tråd med overordnede retningslinjer og er en ønsket 
utvikling i Gran sentrum og anbefaler derfor ikke alternativt vedtak. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Annonse i avisa Hadeland og utleggelse på kommunens nettside/ planinnsyn. Berørte parter 
tilskrives. 
 

 
Dato: 16. juli 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


