
PLANPROSESS   
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LIDSKJALVGUTUA/STORGATA, PLANID E270  
 

I henhold til plan- og bygningsloven § 5 er følgende medvirkningsprosess gjennomført: 

 

 

I det følgende kommer møtereferater fra  

 Oppstartsmøte          14.09.2018 

 Orienteringsmøte med grunneiere       17.01.2019 

 Regionalt planforum Oppland        29.01.2019 

 Møte med grunneiere Storgata 19 og 23      08.04.2019 

 Oppfølgingsmøte med grunneiere Storgata 19 og 23, samt nr. 29   14.05.2019 

Planprosess Dato 

Oppstartsmøte 14.09.2018 

Forhåndsvarsling til høringsinstanser, grunneiere og berørte naboer 18.10.2018 

Kunngjøring i avisen Hadeland og på nett 22.10.2018 

Orienteringsmøte med grunneiere  17.01.2019  

Regionalt planforum Oppland  29.01.2019 

Møte med grunneiere Storgata 19 og 23  08.04.2019 

Oppfølgingsmøte med grunneiere Storgata 19 og 23, samt nr. 29  14.05.2019 

Offentlig ettersyn  

Allmøte  



Referat fra oppstartsmøte – reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ Storgata 
 

Sted:  Gran rådhus  
Dato: 14.09.2018 

Deltakere: TG Eiendom Gran AS (forslagsstiller): 
- Tore Gulbrandsen, eier halvpart av TG Eiendom Gran AS 
- Arild Gulbrandsen, eier halvpart av TG Eiendom Gran AS (arild@g-o.no)  

 
Felix Arkitekter AS (plankonsulent):  
- Eva Sjue, daglig leder (esj@felixark.no)  
- Ingebrigt Fores, sivilarkitekt MNAL (ifo@felixark.no)  
 
Gran kommune: 
- Sigrid Lerud, fagansvarlig arealplan (sigrid.lerud@gran.kommune.no) 
- Anne Lise Koller, arealplanlegger (anne.lise.koller@gran.kommune.no) 
- Anne Borgedahl, enhetsleder plan, bygg og oppmåling 

(anne.borgedahl@gran.kommune.no) 
- Arne Olav Olsen, enhetsleder samferdsel (arne.olav.olsen@gran.kommune.no) 
- Thomas Gundersby, VA-ingeniør (thomas.gundersby@gran.kommune.no) 

 
Forfall/ andre: 
- Øistein Mangset, seniorsivilarkitekt MNAL, Felix Arkitekter AS 

(oma@felixark.no)  
- Gro Nordal, fagansvarlig kart og oppmåling (gro.nordal@gran.kommune.no) 

- Kari Møyner, kulturvernkonsulent (kari.moyner@gran.kommune.no)  
- Trygve Rognstad, enhetsleder vann og avløp 

(trygve.rognstad@gran.kommune.no)  
- Gro Vestues, spesialkonsulent, bl.a. naturmangfold (gro.vestues@gran.kommune.no)   

 
Arkivnr: 18/01893 
PlanID: E270 

 
Agenda/sjekkpunkt Kommentar 
Presentasjon av 
møtedeltakerne 
Rolleavklaring 
(forslagsstiller, grunneier, 
plankonsulent, kommunens 
saksbehandler) 
 

Forslagsstiller er TG Eiendom Gran AS. 
 

Plankonsulent er Felix Arkitekter AS 
 

Hjemmelshaver av 262/8 og 262/84 er TG Eiendom Gran AS.  
Se også under eiendomsforhold. 
 

Kommunens saksbehandler: Anne Lise Koller 
 

Planstatus 
Avklare forhold til 
kommuneplan og andre 
overordnede planer. 
 

Området er avsatt til sentrumsformål både i kommuneplanen for Gran 
og i kommunedelplan for Gran sentrum, vedtatt 12.12.13.  
 

I kommunedelplan for Gran sentrum utgjør ønsket planområde nordre 
del av område 13, jf. figur 1. Område 13 (Storgata øst) er del av 
«bykjernen» definert i «Utviklingsveileder Gran sentrum» som er en 
veileder som skal legges til grunn ved utforming av planer og tiltak.   
 
Planlagt område vil erstatte deler av flere reguleringsplaner, jf. figur 2.  
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Figur 1. Utsnitt fra kommunedelplan for Gran  
 

 
Figur 2: Utsnitt over gjeldende reguleringsplaner. 

13 



Følgende reguleringsplaner ligger innenfor/ grenser inntil planlagt nytt 
planområde:  
• Reguleringsplan for miljøgate gjennom Gran sentrum (E-212), vedtatt 

13.06.2013. Rekkefølgebestemmelser i denne må videreføres. 
• Reguleringsplan for Vassende sentrum – Strgata øst (E-128), vedtatt 

24.06.1999. Flere bygninger langs Storgata er regulert til spesialområde 
bevaring.  

• Reguleringsplan for Vassenden sentrum (E-54), vedtatt 07.11.1985. 
Regulering til blant annet forretning/ kontor, gårdsplass og parkering. 

 
Etterskrift: Det gjøres oppmerksom på at byggelinje i reguleringsplan for 
miljøgata gjennom Gran sentum ikke vises i digitalt kart, kun på pdf-kartet 
av reguleringsplanen. Byggelinjen er 12,5 m fra senterlinje veg, jf. figur 3.  

 
Figur 3: Utsnitt fra reguleringsplan for miljøgate gjennom Gran sentrum 
 
Temaplan Natur og kulturarv i Gran kommune, del 2 Bygningsmiljøer i 
tettstedet Gran, vedtatt i kommunestyret 22.06.2017, tar for seg Linnerud 
(gnr. 262, bnr. 8).  
 
Etterskrift: I salgskontrakten ligger salgsoppgaven som vedlegg. Der stilles 
det krav om regulering av hele kvartal 13. 

Presentasjon av prosjektet/ 
planideen 
 

Det er foreløpig planlagt ca. 45 nye leiligheter/ boenheter i blokk, 5-7 
familieboliger og ca. 750 m2 næringsareal. Reguleringsplan for 
miljøgata og utviklingsveileder for Gran sentrum er lagt til grunn. 
 
Det foreslås en fortetting av nåværende eiendommer med boliger, 
kontorer og forretninger på gateplan. Bebyggelsen er planlagt 
organisert i en kvartalsstruktur, hvor blokkbebyggelsen danner 
strukturerende byvegger mot det omkringliggende vegnettet. Det er 
planlagt aktiv fasade mot miljøgata (første etasje).  
 
Det foreslås i tillegg en rekke med mindre boliger innenfor kvartalet, 
som kan gi et godt tilbud til familier som vil bo urbant med hage. 
Småhusbebyggelsen kan ta opp høydeforskjellen mellom 
gårdsrommet og arealet bak bebyggelsen mot Storgata. Mot 
Oslolinna antydes det opp mot 6 etasjer. 
 
Kvartalsstrukturen skjermer et sammenhengende gårdsrom med 
solrike uteplasser som vil gi romslige utearealer og lekeplasser. I 
tillegg planlegges det verandaer/ balkonger. Det foreslås 
gangforbindelser i nord/syd-retning, samt tverrforbindelser som 
binder Miljøgata sammen med Storgata. 
 
Under ny bebyggelse og gårdsrom, foreslås en delvis nedgravd 
parkeringskjeller med atkomst fra eksisterende avkjørsel fra Storgata. 



Garasjekjelleren tar opp høydeforskjellen mot Miljøgata, slik at det 
sikres direkte inngang til forretninger etc. fra gang-/sykkelvegen. Det 
kan legges til rette for at parkeringskjelleren kan sammenkobles 
med en tilsvarende, fremtidig parkeringsløsning for den søndre delen 
av kvartalet. Kjelleren vil delvis bli eksponert. Adkomst er planlagt 
fra Storgata, felles med søndre del av område 13. Gårdsrommet er 
planlagt kjøresterkt for brøyteredskap, men ikke for brannbil. 
 
Det foreslås ikke endringer av eksisterende bebyggelse mot Storgata. 
Denne bebyggelsen er planlagt videreført regulert til bevaring. 
 

Plantype og 
planavgrensning 
Vurdere plantype og hvilke 
områder som skal inngå i 
planen. 
 

Detaljregulering etter PBL § 12-3. 
 
Planavgrensning:  
- Eiendommene 262/8, 262/84, 262/73, 262/76, 262/62, 262/122, 

262/58, 262/57. 
- Deler av eiendommen 262/68, 263/142 og 163/66. 
 
Frisiktsoner skal inngå i planavgrensningen.  
 
Informert om i møtet, men det som er opplyst i etterskrift gjelder:  
Det er ønskelig at hele område 13 blir regulert samlet, men på grunn 
av usikkerhet når miljøgata blir bygget, vil ikke kommunen kreve at 
hele område 13 inngår i reguleringsplanen. Dersom ikke hele område 
13 inngår i planområdet, må planforslaget vise hvordan øvrig del av 
område 13 kan bygges ut (adkomst, renovasjon, bygningsstruktur 
mm.) Kommunen ber forslagsstiller ta kontakt med øvrige 
hjemmelshavere innenfor område 13 for å høre om de blir med på 
felles reguleringsplan. 
 
Dersom resten av område 13 inngår i planområdet vil også følgende 
eiendommer helt eller delvis inngå: 262/48, 262/115, 262/144 og 
262/145. 
 
Etterskrift: I salgskontrakten, der salgsoppgaven ligger som vedlegg, 
stilles det krav om regulering av hele kvartal/ område 13. Dette var 
ikke kjent for kommunens representanter på møtetidspunktet. Gran 
kommune krever derfor at det varsles oppstart for hele kvartalet og at 
eventuelle justeringer av planområde heller gjøres i etterkant, når 
innspill er vurdert. 
Plankonsulents kommentar til etterskriften: «Planavgrensningen tar 
nå med seg hele område 13, avgrenset mot veiformålet langs ny 
miljøgate, mens veiformål for Lidskjalvgutua er tatt med.» 

Planprogram  
Krav om 
konsekvensutredning iht. 
KU-forskriften? 
 

Ikke krav til planprogram eller konsekvensutredning etter ny forskrift 
om konsekvensutredninger (2017). 

Navn på planen   
Adressenavn, gatenavn 
 

Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/ Storgata 
 

Ikke behov for nytt gatenavn. 



Eiendomsforhold  
Kvalitet på 
eiendomsgrenser, evt. 
avtaler, heftelser, 
rettigheter, urbant 
jordskifte 
 

Eiendommer 262/8 og 262/84 har sikre grenser. Innenfor område 13 i 
kommunedelplan for Gran er følgende eiendommer: 
 

Eiendom 
(gnr/bnr) 

Hjemmelshaver Kommentar 

262/8 TG Eiendom Gran AS Ca. 2,9 daa.    

262/84 TG Eiendom Gran AS Ca. 2,4 daa. 

262/73 

262/76 

Andrea Müller og Dag 
Kristian Prestkvern 

Sirkeleiendommer, 
Storgata 19 

262/62 Arja Eiendomsutvikling AS Sirkeleiendom. 
Storgata 21 

262/122 Arja Eiendomsutvikling AS 124 m2 

262/58/0/1 

262/58/0/2 

Arja Eiendomsutvikling AS Sirkeleiendom. 
Storgata 25 

262/58/0/3 Langedrag 
Eiendomsselskap AS 

Sirkeleiendom, 

Storgata 23 

262/57 Bentor ANS Sirkeleiendom, 
Storgata 27 og 29 

263/142 Gran kommune Lidskjalvgutua  

262/68 Linstad Eiendom AS Søndre del 

163/66 Oppland fylkeskommune/ 
Statens vegvesen region øst 

Storgata 

Etterskrift: Søndre del av område 13, som også skal inngå i 
varsel om oppstart: 

262/48 Linstad Eiendom AS Søndre del 

262/115 Ansgar Wien og Olaf Georg 
Wien (død) 

Søndre del 

262/144 Gran kommune Fortau 

262/145 Gran kommune Del av fortau 
 

Før forslag til reguleringsplan innsendes for førstegangsbehandling, 
må avtaler for å få gjennomført planen være på plass. Det tenkes 
særskilt på avtale om adkomst over annens manns grunn. Kommunen 
anmoder forslagsstiller til tidlig kontakt med berørte.  
 

Etterskrift: 
Kommunen krever dokumentasjon på at det har vært kontakt med alle 
parter innenfor planområdet. Om nødvendig, kan kommunen bistå i 
møter med naboeiendommer. 
Plankonsulents kommentar til etterskriften: «Planavgrensningen tar 
nå med seg hele område 13, avgrenset mot veiformålet langs ny 
miljøgate, mens veiformål for Lidskjalvgutua er tatt med.» 
 
Ved spørsmål om revisjon av oppmåling, ta kontakt med fagansvarlig 
kart og oppmåling Gro Nordal.  
 



Tekniske forutsetninger 
Adkomst/avkjørsel, veger, 
parkering, snuplass, vann, 
avløp, snødeponi, trafo, 
gatelys, renovasjon, 
fjernvarmetilknytning, 
klima og energi 
 

Det kan ikke planlegges for industri eller plasskrevende handel. 
 
Adkomst: Det må planlegges god adkomst til området. Adkomst er 
planlagt fra Storgata. I utgangspunktet tenkt mellom Storgata 15 og 
19. Det kan også planlegges for enveiskjøring, så lenge hele område 
13 blir ivaretatt.  
Korrigering: Ved enveiskjøring minimum bredde 3,5 m pluss skulder 
på 0,25-0,5 m. Viktig at også myke trafikanter har plass.   
 

Det er ikke regulert adkomst fra miljøgata. Ved ønske om adkomst 
herfra, må dette avklares med Statens vegvesen.  
 
Internt vegsystem: Minimum 2,5 m kjøreveg pluss areal for myke 
trafikanter. Dersom renovasjonskjøretøy skal benytte internt 
vegsystem, må bredde og utforming avklares med Hadeland og 
Ringerike avfallsselskap (HRA). 
 
Veger: Lidskjalvgutua er smal. Det må planlegges bedre adkomst for 
gående og syklende. Ta den med Lidskjalvgutua i planen. 
 
Trafikkberegning: Legg til grunn 5 bilturer per døgn for hver 
boenhet.  
 
Parkering: 15 plasser er klausulert til Smietorget. I tillegg 30 plasser 
som skal opprettholdes, men som det kan tas betalt for og inngå i 
parkeringsdekningskrav til næringsareal. Bestemmelser må også 
inneholde krav til HC-parkering og sykkelparkering. 
 
Renovasjon: Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) må 
kontaktes av plankonsulent/ forslagsstiller.  
Korrigering: Renovasjonsløsning skal være akseptert av HRA før 
offentlig ettersyn. Plankonsulent/ forslagsstiller har opprettet dialog 
med HRA etter oppstartsmøtet og har mottatt retningslinjer.  
 
Snøopplag: Det må planlegges hvor snø skal kunne lagres ved 
brøyting.  
 
Vann og avløp: Ledningstraseer ligger i Storgata. Kontaktperson i 
kommunen er VA-ingeniør Thomas Gundersby.  
 
El-nett: Forslagsstiller/ plankonsulent tar kontakt med Glitre Energi 
AS. Det ligger strømførende kabler under terreng. Ved behov for 
trafo, reguleres dette inn med eget arealformål dersom trafo ikke er 
planlagt innenfor en bygningskropp. I dag står det en trafo i søndre 
del på eiendom 262/84. 
 
Etterskrift:  
Fjernvarmetilknytning: Planområdet ligger i sin helhet innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme til Norske Varmeleveranser AS. 
 



Trafikksikkerhet 
Gang- og sykkelveg-
forbindelse, sikker 
skoleveg, plassering av 
uteoppholdsarealer/lek 
 

Skoleveg til Trintom barneskole, Gran ungdomsskole og Hadeland 
videregående skole, fra planområdet er definert som trygg. Nærmeste 
barnehager er Espira Romholt og Rakalauv.  
 
Det er lagt opp til flere gangfelt over miljøgata. 
 

Overvann og flom.  
Fordrøyning, flomveger, 
overvannsplan, tre-
trinnsstrategien 

Plankonsulent/ forslagsstiller er åpen for grønne tak og mener det er 
visuelt bedre. Blågrønn faktor er kjent for plankonsulent. Kommunen 
ønsker faktor minimum 0,7 etter veileder «Blågrønn faktor»: 
http://www.klimatilpasning.no/veiledere/blagronn-faktor 
  
Overvannsplan/ beregninger bør gjøres samtidig med 
reguleringsplanprosessen. Det må innarbeides følgende 
reguleringsbestemmelse: «Utbygging innenfor planområdet skal ikke 
medføre raskere avrenning til overvannsnett eller vassdrag enn det 
som var tilfelle før utbyggingen.» Offentlig overflatevann – 4 m/s.  
 
Deler av område 13 ligger innenfor faresone for 200-års flom og 
1000-års flom. Det er laget flomsikring i Gran.  
 

Natur: Grunnforhold, 
grunnundersøkelser, 
landskapstrekk, landbruk, 
vegetasjon, naturmangfold/ 
naturverdier, svartelistede 
arter, 
vannforvaltningsplaner 
 

Naturmangfold: 
Prinsippene i naturmangfoldloven må svares ut. Fremmede arter og 
hvordan hindre ytterligere spredning skal også være med i 
vurderingen. 

Lenker til naturbase og artskart: 
Naturbase: http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ 

Artskart: http://www.artsdatabanken.no/artskart 
  

Miljø og kultur 
Støykilder, støv, lukt, 
naboaktivitet, beite, 
kulturminner, leke- og 
uteoppholdsarealer, 
bokvalitet, bomiljø, sosial 
bærekraft, 
boligsammensetning, 
sol/skyggediagram 
 

Vegstøy må utredes.  
 
I reguleringsbestemmelsene skal det vises til Miljøverndepartements 
veileder om støy, T-1442 (kap 4). 
 
Enebolig på Linnerud, gnr. 262, bnr. 8, er SEFRAK registret, med 
vernekategori 2, dvs. bygning med spesielt bevaringspotensiale. 
Forslagsstiller har planlagt å rive denne bygningen sammen med 
tilhørende uthus. Det er sendt inn rivesøknad. 
 

Estetikk og 
landskapstilpasning 
Trebruk, fjernvirkning, 
nasjonalt verdifullt 
kulturlandskapsområde 
 

Redegjørelse skal følge reguleringsplanen. Kommunen ønsker pene 
bygg og bruk av tre.  
 
Med tanke på høyder må dette redegjøres for virkninger og 
konsekvenser i planbeskrivelsen. Det bør derfor lages 3D-modell og 
sol/skyggediagrammer som også inneholder nabobebyggelse. 
  

Anleggsfase 
Massehåndteringsplan, 
mellomlagring, 
anleggstrafikk, støy, støv, 

Det må beskrives i planbeskrivelse hvordan anleggsfasen skal løses. 
Det bør stå noe om rekkefølge på utbygging og utbyggers plikter.  
 
Det forventes at det er dårlig grunnforhold.  
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tilsmussing av veger, 
trafikk, tidsbegrensninger 
(naboer, skoleveg) 
 

 
 

Risiko og sårbarhet 
Grunnforhold, flom, ras, 
trafikk, høyspent, akutt 
forurensning, brannrisiko, 
kriminalitet, annet 
 

Plankonsulent utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyse. Bruk siste 
veileder fra DSB. 
 
Brann: Plankonsulent/ forslagsstiller tar kontakt med Lunner-Gran 
brann og redning. Det må være tilgang for brannbil og 
brannvannsdekning. I foreløpig forslag er det ikke planlagt for 
brannbil i gårdsrom dannet av kvartalsstruktur, siden det krever at 
svært mye areal. Tilgang for brannbil krever asfalt. 
 

Etterskrift: For veiledere om brannsikkerhet vises det til informasjon 
på kommunens nettside: 
http://www.gran.kommune.no/brannsikkerhet.461006.no.html Her 
finnes blant annet veileder for tilrettelegging for brannvesenet. 
 

Kriminalitet: 
For forebygging av kriminalitet vises det til veilederen «Tryggere 
nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske 
omgivelser» 
Lenke: http://kriminalitetsforebygging.no/dokumenter/tryggere-naermiljoer 
 

Utbyggingsavtale  

 
Utbyggingsavtale varsles samtidig med planoppstart. Kommunens 
kontaktperson er Trygve Rognstad. 
 

Prosess 
Varsling, dialog, samarbeid 
naboer, underveismøte, 
medvirkning, 
høring/offentlig ettersyn, 
klageadgang 
 

Kommunen ser gjennom varslingsdokumenter og sosi-fil over 
avgrensning før formell varsling av planoppstart. Husk planskjema. 
 

Kommunetorget ordner adresseliste. Kart bestilles fra 
http://tema.webatlas.no/gran/kartbestilling. 
 
Dialog/ møter med andre grunneiere innenfor planområder utføres av 
forslagsstiller/ plankonsulent. Ved behov kan møte holdes hos 
kommunen med representanter fra kommunen.  
 
Kommunen legger ut informasjon om planoppstart på kommunens 
nettside. 
  
Åpent møte i forbindelse med offentlig ettersyn. 

Krav til levert materiale 
Plankart, datering, digitalt 
kart, bestemmelser, 
planbeskrivelse, 
illustrasjoner, kartgrunnlag, 
tittelfelt, navn på 
dokumenter ved innsending 
 

Krav at følger gjeldende lover, forskrifter og veiledninger.  

Til 1.gangsbehandling sendes planforslag med enkel-filer inkludert 
SOSI-fil av planen (ikke zip-fil).  

Med tanke på framstilling av kartet vises det til: 
www.regjeringen.no/kartforskriften 
 

Ved endringer etter høringsperioden, sender plankonsulent revidert 
SOSI-fil. Planbeskrivelse oppdateres etter høring av plankonsulent/ 
forslagsstiller. 

http://www.gran.kommune.no/brannsikkerhet.461006.no.html
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Etter sluttvedtak oppdateres tegnforklaring (behandling etter PBL), 
og forside planbeskrivelse med vedtaksdato. Kommunevåpen skal 
ikke være på plankartet. Ordfører skriver under på plankartet. 
 
Tekstdokumenter (reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse) 
oversendes både som word og pdf.  
 
Filene skal navnes sånn at det framgår av filnavn hva filen 
inneholder. 
 

Normer og veiledning 
T-1490, SPR/RPR, 
forventninger, VA-norm, 
håndbøker, universell 
utforming, m.m. 
 

Relevante lover, forskrifter og veiledninger, rikspolitiske 
retningslinjer (RPR)/ bestemmelser (RPB), nasjonale forventninger, 
Fylkesmannens forventningsbrev og øvrige føringer forventes kjent 
av plankonsulent. 

Kommunale føringer er kommunal VA-norm. 
 

Det finnes sett med mal for reguleringsbestemmelser på kommunens 
nettside, men disse skulle vært revidert. Det finnes også en nasjonal 
mal.  
 

Gebyrer 
Behandlingsgebyr 
 

Behandlingsgebyr etter kommunens gebyrregulativ.  

Framdrift Normalt må man beregne at planprosessen tar et år. Forslagsstiller 
ønsker å ta sikte på førstegangsbehandling i 28. november eller møte 
i januar 2019. 

 
Annet Kommunen ønsker dialog underveis ved utarbeidelse av forslag til 

detaljreguleringsplan. Det er ønskelig med et arbeidsmøte med 
presentasjon før formell innsending til førstegangsbehandling. 
 
Etterskrift: 
I salgskontrakt vedlagt salgsoppgave, stilles det krav om regulering 
av hele kvartal 13. Dette var ikke kjent for kommunens 
representanter i oppstartsmøtet. Kommunen ser at det kan finnes 
argumenter både for og imot å regulere hele kvartalet, men vil kreve 
at det varsles oppstart for hele kvartalet uansett. Det er enklere å 
levere forslag for et mindre område enn det som er varslet, enn å 
måtte varsle oppstart på nytt for et større område. Kommunen ønsker 
dokumentasjon på at det har vært kontakt med øvrige grunneiere i 
området. Kommunen kan bistå på møter med andre grunneiere om 
nødvendig. Avtaler om atkomst over annen manns grunn må være på 
plass før offentlig ettersyn. 
 
Utviklingsveileder for Gran sentrum setter krav til at det gjøres 
vurdering av planforslaget mot veilederen. Eget notat/ referat skal 
vedlegges planforslaget. 
  

 
Referat er revidert/ korrigert 11.10.2018 etter tilbakemelding fra forslagsstillers 
plankonsulent. 



Referat fra møte med grunneiere innenfor planområdet til Lidskjalvgutua/ 
Storgata 
 

Sted:  Gran rådhus  
Dato: 17.01.2019 

Deltakere: Felix Arkitekter AS (plankonsulent):  
- Eva Sjue, arealplanlegger (esj@felixark.no)  
- Øistein Mangset, sivilarkitekt MNAL, Felix Arkitekter AS 

(oma@felixark.no)  
- Ingebrigt Foros, sivilarkitekt MNAL (ifo@felixark.no)  

 
TG Eiendom Gran AS (forslagsstiller) – gbnr. 262/8 og 262/84: 

- Tore Gulbrandsen, eier halvpart av TG Eiendom Gran AS 
- Arild Gulbrandsen, eier halvpart av TG Eiendom Gran AS (arild@g-o.no)  
 

Gbnr. 262/48, 262/68 og 262/115 (samarbeid med forslagsstiller): 
- Linstad Eiendom AS ved Thor Erik Linstad (tel@cantor.no) 

 
Gbnr. 262/62 og 262/58, snr. 1 og 2 (samarbeid med forslagsstiller): 

- Arja Eiendomsutvikling AS ved Jan Olimb (jan@g-o.no) 
 
Gbnr. 262/57/ Bentor ANS: 

- Bente Ødegård (bente.odegaard1@gmail.com) 
- Torgeir Hystad (torgeir.hystad@gran.nhn.no) 

 
Gbnr. 262/58, snr. 3/ Langedrag Eiendomsselskap AS: 

- Astrid Myrvold Langedrag 
- Erland Langedrag (erland@landbrukogverktoy.no) 

 
Gbnr. 262/73 og 262/76: 

- Andrea Müller (andreamueller281162@gmail.com) 
- Dag Kristian Prestkvern (dag.kristian.prestkvern@hebb.no) 

 
Advokatfirmaet Buttingsrud DA for gbnr. 262/58, snr. 3 og gbnr. 262/73+262/76:    

- Johannes Sundet (sundet@buttingsrud.no)  
 
Hidemgårdene AS/ nabo i nord:  

- Torgeir Søfferud    
 
Gran kommune: 

- Sigrid Lerud, fagansvarlig arealplan (sigrid.lerud@gran.kommune.no) 
- Anne Lise Koller, arealplanlegger (anne.lise.koller@gran.kommune.no) 
- Gro Nordal, fagansvarlig kart og oppmåling (gro.nordal@gran.kommune.no) 

 

 
Møtet startet med en presentasjonsrunde av møtedeltakerne.  
 
Møtet fortsatte deretter med en presentasjon fra Felix Arkitekter AS. Underveis i 
presentasjonen ble det stilt noen spørsmål. Tema som ble tatt opp av grunneierne:  
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• Utforming av kjellervegg til parkeringsanlegg mot eksisterende eiendommer langs 
Storgata. Det er viktig at denne vil se bra ut. (Bente Ødegård) 
 
Plankonsulent redegjorde for hvordan det er tenkt at småhusbebyggelsen og 
tilknyttede hageanlegg skal bryte opp og skjule kjellerveggen. Det planlegges for 
forhager og gangatkomst i forkant av boligene.  
 

• Det etterspørres en redegjørelse for overordnede planer, herunder Utviklingsveileder 
for Gran sentrum. (Johannes Sundet) 
 
Plankonsulent redegjorde kort for hvordan planforslaget forholder seg til overordnede 
planer. Alle planer er tilgjengelig på Gran kommunes nettsider. 
 

• Stiller spørsmålstegn ved om det er riktig å kun regulere bebyggelsen langs Storgata 
innenfor hva overordnede planer legger føringer for. Bør det ikke kunne bygges i 4-5 
etasjer her også? (Johannes Sundet og Bente Ødegård).  
 
Plankonsulent viste til kommunedelplan for Gran sentrum, Utviklingsveileder, og 
Temaplan for natur- og kulturarv hvor det er vedtatt at det bevaringsverdige 
trehusmiljøet i Storgata skal videreføres.   
 

• Det etterspørres en samlet trafikkplan for Gran sentrum. Det er behov for at 
kommunen lager en helhetlig plan for hvor man leder trafikken (Flere møtedeltakere). 
 
Gran kommune vil ikke kreve trafikkplan i forbindelse med denne reguleringsplanen, 
men det skal redegjøres for atkomstløsning, trafikksikkerhet og parkering i 
planforslaget.  
 
Det skal være møte med Statens vegvesen om fremdrift for ny miljøgate. Storgata 
forbi planområdet er planlagt kommunal vei når Jernbanegata er koblet til Oslolinna 
og miljøgata er ferdigstilt.   
 

• Kan Lidskjalvgutua kobles til Oslolinna/ framtidig miljøgate? Rive bygg for å utvide 
Lidskjalvgutua? (Torgeir Søfferud)    
 
Spørsmålet om avkjørsel fra Oslolinna skal tas opp med Statens vegvesen.  
 

• Foreslått utkjøring til Storgata er ikke trafikksikker. Innkjøring fra Storgata kan være 
greit, men utkjøring må legges et annet sted. Dersom man tillater inn/utkjøring til 
Storgata nå, vil man kunne ødelegge for annen bruk av Storgata i framtiden. Det kan 
tenkes at Storgata skal bli gågate (Astrid Myrvold Langedrag) 
 
Det er dialog med Statens vegvesen om frisikt ut i Storgata. Alternative 
atkomstløsninger skal vurderes. 

 
• Parkeringsplasser og noe trafikk gjennom Storgata er viktig for handelsvirksomheten i 

Gran. Det er for få parkeringsplasser i sentrum (Bente Ødegård) 
 



Det planlegges for at parkeringskjeller skal dekke behovet for et antall allment 
tilgjengelige parkeringsplasser. Behovet for mange parkeringsplasser må veies opp 
mot hvor mye trafikk det blir i sentrum. 

• Forslag om kulvert under Oslolinna/ny miljøgate med påkobling på vei på østsiden av 
miljøgata for å unngå trafikkøkning i Storgata (Andrea Müller). 
 
Alternative atkomstløsninger skal vurderes. 
 

• Anleggsperioden må planlegges. Hvor mange lass vil kjøres ut og hvor mange inn? 
Hvor skal anleggstrafikken gå? (Torgeir Søfferud)    
 
Det skal redegjøres for anleggsperioden i planforslaget.  
 

• Bekymring for trafikkøkning forbi skøytebane/ lekeplass på Gran torg. (Dag Kristian 
Prestkvern) 
 
Trafikksikkerhet er del av risiko- og sårbarhetsanalysen som følger planforslaget, og 
er et viktig punkt ved valg av atkomstløsning.  

 
• Spørsmål om hvor mange parkeringsplasser det planlegges for, hvor mange biler som 

skal inn/ut av området (Andrea Müller). 
 
Antall parkeringsplasser er avhengig av hvilket krav til parkering som settes i planen. 
Parkeringskjeller bygges med tilfredsstillende kapasitet ut i fra hvilket krav som blir 
vedtatt. 
 

• Boliger i sentrum er bra (Astrid Myrvold Langedrag) 
 
Tas til etterretning.  
 

• Viktig med dialog med grunneiere underveis i prosessen, så alle får vite hva som skjer 
(Flere møtedeltakere) 
 
Vurdering av atkomstløsninger, forslag til fortetting på tomtene langs Storgata, og 
annen relevant informasjon skal videreformidles til grunneierne. Plankonsulent ønsker 
innspill fra grunneierne, ta gjerne kontakt. 

 
 
 
 

 



Regionalenheten
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Postboks 988 Kirkegt. 76, Lillehammer
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Møtereferat

Vår ref.: 201807154-6 Lillehammer, 30. januar 2019

Møtedato: 29.01.2019 Tid: 08.00-09.00
Møtested: Fylkeshuset
Deltakere: Anne Lise Koller, Sigrid Lerud, Anne Borgedahl - GRAN KOMMUNE

Kjersti Moltubakk - STATENS VEGVESEN
Eva Sjue - FELIX ARKITEKTER AS
Philip Mellison - FYLKESMANNEN I INNLANDET

Fravær:
Kopi til: Elisabeth Blomberg, Regionalenheten
Møteleder: Wibeke Børresen Gropen Referent: Elisabeth Winsents

Regionalt planforum 29.01.2019

Følgende saker ble drøftet/orientert om:

Saksnr Sakstittel/referat Ansvar
1. Reguleringsplan for Lidskjalvgutua/Storgata –adkomst

Eva Sjue - Felix arkitekter
Presenterte prosjektet og problemstillingene knyttet til adkomst.
Det gjelder en boligutbygging i kvartal 13 i Gran sentrum med ulike typer boliger.
Kvartalet tenkes ikke planlagt med lukket carré-struktur, men med åpne siktlinjer.
Mot syd avsluttes kvartalet med en frontbygning som blir viktig for det visuelle
førsteinntrykket av Gran sentrum sydfra.
Kvartalet grenser til Storgata og Oslolinna. Oslolinna er planlagt som miljøgate, men
usikkert når planene blir realisert.

Det er diskutert adkomst fra Storgata, men det er ikke ønskelig å gjøre grep som
forhindrer Storgata fra å bli gågate i fremtiden. Det er flere muligheter for adkomst
som ønskes diskutert i møtet.

Presentasjon av de ulike løsningene?
Det er ønske om å knytte seg på Hovsgutua, men dette betinger flytting av



rundkjøring ifm miljøgateprosjektet. Åpning av Lidskjalvgutua er et sentralt 

spørsmål. 

 

Kjersti Moltubakk – SVV 

Lurer på om det er planlagt næring både mot Oslolinna og i Storgata?  

 

Sigrid Lerud – Gran kommune og Eva Sjue – Felix arkitekter 

Supplerer hverandre. Det er næring, men lite eller ingen handel som foreslås ved 

Oslolinna. Det er krav til publikumsrettet virksomhet i første etasje. All parkering 

legges i parkeringskjeller. I dag er adkomst lagt opp som en sløyfe med inn- og 

utkjøring fra Storgata. Storgata blir ofte brukt som midlertidig gågate ved ulike 

arrangementer og det blir konflikt med adkomst til planlagte boliger. Ved å åpne 

Lidskjalvgutua får man ryddet i sentrumsstrukturen. 

 

Kjersti Moltubakk – SVV 

Tanken var at varelevering o.l. kunne skje fra miljøgata, men ikke hovedatkomst til 

boligområde. Har vært skeptisk til åpning av Lidskjalvguta pga høydeforskjeller, 

men ser at dette ikke er umulig. Må man ha tovegskjøring?  

Løsningen med kobling til Hovsgutua peker seg ut som den beste løsningen. 

 

Sigrid Lerud – Gran kommune 

For å få bygget løsningen med Hovsgutua må SVV starte byggingen av 

miljøgateprosjektet i sør. Miljøgata er en forutsetning for tettstedsutviklingen i 

Gran.  

 

Kjersti Moltubakk – SVV 

For byggestart av miljøgateprosjektet er det fullfinansiering som er kritisk faktor.  

Vil undersøke nærmere muligheter for midlertidige løsninger. 

 

Wibeke Børresen Gropen – OFK 

Synes dette er et svært bra prosjekt. Det er viktig på sikt å få skjermet Storgata som 

gågate.  

 

Kjersti Moltubakk – SVV 

Vet at støy ikke egentlig er dagens tema, men peker på at passasjene mellom 

blokkene vil bli støysluser inn i bakgården hvis det ikke er fysisk skjerming.  

Viktig at det ikke er støyfølsomme rom mot Oslolinna. 

 

Eva Sjue – Felix arkitkekter 

Det er utarbeidet en støyrapport som viser at det vil være rød støysone helt inn i 

Storgata, men at det vil bli hvit sone inne i kvartal 13. 

 

Sigrid Lerud – Gran kommune 



De to husene inne i kvartalet som er mest utsatte for støy er ment til 

næringsvirksomhet. De andre småhusene til bolig vil bli mer skjermet for støy. 

 

Philip Mellison – FM 

Spiller inn om man trenger alle passasjene mellom byggene og om man kan ha en 

lav støyskjerm ved gangvegen. 

 

Eva Sjue – Felix arkitekter 

Det er for å unngå massive bygg. 

 

Sigrid Lerud – GK 

Den foreslåtte bebyggelsesstrukturen med smett er en fortsettelse av den 

tradisjonelle byggeskikken i Gran. 

 

 

Kjersti Moltubakk – SVV 

Det er viktig å få detaljert støykartlegging. 

Peker på muligheten av å åpne for enveiskjøring i Lidskjalvgutua. 

 

Sigrid Lerud – GK 

Positiv til at det ikke er uaktuelt med åpning av Lidskjalvgutua. Det er også mulig at 

det kommer en bygning nord for planområdet som kan generere noe mer trafikk i 

Lidskjalvgutua. 

 

Kjersti Moltubakk – SVV 

SVV ønsker Jernbanegata som hovedadkomst til Storgata. 

 

Diskusjon om Jernbanegata og et bygg ved Storgata som er vist som 

fortettingspotensiale – dette vil gi konflikt med sikt i Storgata. 

Sigrid Lerud – GK 

Konkluderer med at man må operere med en midlertidig løsning. 

 

Wibeke Børresen Gropen – OFK 

Det er viktig at den midlertidige løsningen er robust. På lang sikt er målet å skjerme 

Storgata. 

 

Kjersti Moltubakk – SVV 

Må undersøke nærmere rundt Lidskjalvgutua, kan ikke si noe endelig nå. Skal også 

undersøke midlertidig påkobling av Lidskjalvgutua til Oslolinna før miljøgata blir 

bygget. 

 

Tilføyelse til referatet: 

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.   

 

 

Elisabeth Winsents – OFK 

Kan det være en mulighet å sende to alternativer på høring? 

 

Sigrid Lerud – GK 

Det må avklares usikre grenser i planområdet, så kommunen har litt tid på seg til å 

avklare. Det er driv hos forslagsstiller og flere andre prosjekter på trappene i Gran 

sentrum. Dette er et viktig område for utvikling av Gran sentrum og 

miljøgateprosjektet vil åpne mange muligheter.  

 

 



Regulering Lidskjalvgutua/Storgata, Gran 

Referat fra møte med grunneiere Storgata 19 og 23, 08.04.2019 

Til stede:  

• Andrea Müller og Dag Kristian Prestkvern, eiere Storgata 19 
• Erland Langedrag, eier Storgata 23 
• Arild Gulbrandsen og Thor-Erik Linstad, forslagsstiller regulering 
• Øistein Mangset, Felix Arkitekter AS 

Agenda: 

Vedr. Storgt 23, etter forslag fra eier:  

• Den planlagte gangstien mellom Storgata 25 og 23. Dette er ikke avklart med Langedrag 
Eiendomsselskap AS, og dette er en usikker grense. 

• Framtidsrettede fasadehøyder mot Storgata. 
• Adkomst over Storgata 21 mot Storgata. 

Vedr. Storgt 19, etter forslag fra arkitekten: 

• utforming av avkjørsel fra Storgata for renovasjon og varelevering, og i den forbindelse også: 
• avkjørsel til Storgata 19 (som vi er pålagt av kommunen å legge inn), og parkering på eiendommen 
• eiernes tanker om framtidig utbygging og bruk av eiendommen  

Generelt:  

Arkitekten oppsummerte kort om plansaken, gjennomgikk mer detaljert de ulike adkomst-/avkjørsels-
alternativene, og løsningen som er blitt valgt etter møte med Regionalt planforum og Statens vegvesen.   

Storgata 23 

Langedrag var kritisk til den inntegnede gangforbindelsen mellom Storgata 25 og 23, og mente det kan bli mye 
og sjenerende trafikk. Arkitekten påpekte at denne kun er vist i utomhusplanen som et «tråkk», og det er bare 
en registrering av en eksisterende gangforbindelse som ikke forutsettes opparbeidet. Kommunen stiller krav 
om gjennomgående gangforbindelser både nord/syd og øst/vest gjennom planområdet.   

Langedrag stilte spørsmål om hvorvidt adkomstrettigheter over Storgata 21 berøres av planen. Arkitekten kan 
ikke se at reguleringsplanen vil berøre privatrettslige adkomstrettigheter mellom eiendommene langs Storgata.  

Langedrag var kritisk til foreslåtte høyder for påbygg/nybygg på eiendommene langs Storgata. Arkitekten 
påpekte at forslagsstiller må forholde seg til politiske vedtak om vern av bebyggelsen i Storgata Øst. 
Eventuelle fortettingsprosjekter må tilpasses eksisterende bebyggelse i målestokk, høyde og utforming.  

Storgata 19 

Kommunen har stilt krav om at avkjørsel fra Storgata til eiendommen må legges inn i reguleringsplanen. En 
alternativ avkjøringsmulighet via regulert «avkjøringssløyfe» ble diskutert.   

Prestkvern/Müller har ikke umiddelbare utbyggingsplaner for eiendommen.  

I dagens situasjon går all trafikk til/fra parkeringsplassen via avkjørsel i Storgata. Med den valgte 
avkjørselsløsningen vil denne trafikken reduseres til innkjøring for varelevering, og sporadisk inn-/utkjøring av 
renovasjonsbiler. Forslagsstiller/utbygger ønsker et makeskifte med eier av Storgata 19 for å tilpasse avkjørsel 
til gjeldende sporingskurve for lastebil. Prestkvern/Müller understreket at et makeskifte er uinteressant, med 
mindre de får tilbud om å kjøpe et tilleggsareal til eiendommen.  

Nytt møte 

Avtalt 29.04.2019 kl. 20.00.  

I mellomtiden vil Prestkvern/Müller tenke på om de har innspill til framtidig utbygging og bruk av sin eiendom. 
Gulbrandsen vil vurdere om salg av tilleggsareal kan inngå i en avtale for Storgata 19. En slik avtale vil også 
omfatte makeskifte og adkomstrett til Storgata 19 over Linstads eiendom.  

Ref.:  
Øistein Mangset 
Felix Arkitekter AS 



Referat fra møte med grunneiere Storgata 19, 23 og 29, 14.05.2019 

Til stede:  

• Andrea Müller og Dag Kristian Prestkvern, eiere Storgata 19 
• Erland Langedrag, eier Storgata 23 
• Advokat Johannes Sundet (repr. eiere Storgata 19 og 23) 
• Torgeir Hystad, eier Storgata 29 
• Arild Gulbrandsen og Thor-Erik Linstad, forslagsstiller regulering 
• Øistein Mangset, Felix Arkitekter AS 

Oppfølging etter møtet 08.04.2019. Reviderte forslag til utbygging av Storgata 19 og 23 har vært sendt ut til 
eierne. Langedrag, Ødegård/Hystad og Prestkvern har, sammen med adv Sundet, i mellomtiden hatt et møte 
med kommunens planavdeling.  

Arkitekten orienterte kort om planforslaget og hva som er gjort siden sist.  

Deretter hadde advokat Sundet et innlegg hvor han signaliserte at grunneierne nå ønsker å diskutere konkrete 
spørsmål med forslagsstiller, med sikte på å komme fram til omforente løsninger. Sundet uttrykte at det 
generelt er mye bra i planforslaget, og at det vil være et løft for Gran sentrum å få realisert et slikt prosjekt. 
Videre fokuserte adv. Sundet på fire saker: 

1. Kommunedelplanen: I møte med kommuneadministrasjonen har adv. Sundet fått det inntrykket at 
gjeldende kommunedelplanen ikke nødvendigvis må legges til grunn for et planforslag. Den någjeldende 
kommuneplanen skal snart rulleres, og da vil det komme en ny plan. Sundet mener derfor at gjeldende 
kommuneplan/kommunedelplan ikke nødvendigvis er bindende for en detaljregulering. 

Arkitektens kommentar: Som planleggere må vi forholde oss til kommunale vedtak og gjeldende planer. 
Dersom en detaljreguleringsplan avviker fra overordnede planer, må det faglig begrunnes. 

2. Kjøreadkomst til garasjekjeller: Adv. Sundet mener at en kulvert under Miljøgata som tilknyttes Hovsvegen 
(i nordøst) er en løsning som bør utredes. En skisse ble lagt fram i møtet. (Prestkvern presenterte 
skissen.) Sundet mente at kommunen må kunne forskuttere utgiftene til en slik løsning, og legge inn 
rekkefølgebestemmelser som fordeler kostnadene på framtidige utbyggere i Gran sentrum.  

Arkitektens kommentar i møtet: Vi vil se nærmere på forslaget, men umiddelbart fortoner det seg som et 
svært kostbart tiltak. Det vil trolig medføre forsinkelse av Miljøgateprosjektet.  

3. Adv. Sundet lanserte idéen om en nord/sydgående kjørevei gjennom kvartalet, på østsiden av 
eksisterende eiendommer i Storgata. (I illustrasjonsplanen er denne vist som gangforbindelse.) Hensikten 
var å fjerne den foreslåtte kjøresløyfa fra Storgata, og flytte renovasjonsløsningen et annet sted. Som 
begrunnelse for en slik kjørevei ble det også nevnt, at eiendommene som i dag har adkomst fra Storgata, 
har behov for kjøreadkomst også fra baksiden.  

Arkitektens kommentar: Det er ikke ønskelig å slippe mer kjøretrafikk inn i boligområdet enn nødvendig, 
og vi ser umiddelbart ingen bedre løsninger for renovasjon enn den som er planlagt. For øvrig vil 
innkjøring for søppelbil fra Lidskjalvgutua være problematisk på grunn av krav til sporingskurve for 
kjøretøy type L.   

4. Byggehøyde mot Storgata: Eierne av Storgata 19 og 23 mener at tillatt byggehøyde mot Storgata bør 
være 4 etasjer. Adv. Sundet mente at den foreslåtte byggehøyden, som er begrunnet i vern av eldre 
småhusbebyggelse, ikke er fremtidsrettet. Sundet mener at Utformingsveilederen åpner for dette. 
Langedrag uttrykte også at det bør være 4 etasjer i Storgata.  

Arkitekten var ikke enig i advokatens tolkning av utbyggingsveilederen. Som planleggere må vi forholde 
oss til kommunale vedtak og overordnede planer. I denne saken må det legges til grunn at den gamle 
stasjonsbybebyggelsen er vernet i gjeldende regulering for Vassenden sentrum Øst; dette er stadfestet i 
kommunedelplan og utbyggingsveileder for sentrum, og ikke minst gjennom kommunestyrets vedtak av 
Temaplan Natur- og kulturarv i 2017. Som arealplanleggere må vi dessuten legge fram et planforslag som 
er faglig godt begrunnet. Det er vår faglige vurdering at dette partiet av Storgatebebyggelsen må sees 
som en helhet. Høyde og hovedform må tilpasses nabobygninger og hele fasaderekken.  
For øvrig viste arkitekten til at det nylig er oversendt reviderte forslag til eierne av Storgata 19 og 23, hvor 
utbyggingsmuligheten for disse eiendommene er økt til nær 3 etasjer med fullt målbart bruksareal, og en 
svært høy utnyttelse i BYA og BRA.  
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Torgeir Hystad spurte hvilke utbyggingsmuligheter som er tegnet inn på hans eiendom (Storgata 29). 
Arkitekten forklarte at det er skissert et nybygg i 2½ til 3 etasjer, som eventuell erstatning for nåværende uthus 
langs Lidskjalvgutua. Dette gir en utbyggingsmulighet på til sammen ca. 175 m² bruksareal. 

På spørsmål fra grunneierne om status i planprosessen, opplyste arkitekten at arbeidet med planforslaget nå 
er kommet svært langt. Det foreligger rapporter med utredning av tema på en rekke fagområder, og endelig 
planforslag kan bli innsendt med det aller første. Det ble understreket at forslagsstiller har invitert til dialog 
allerede i første møte med grunneierne. Det ble da oppfordret til å komme med innspill, men samtidig bedt om 
at disse må være konkrete.  

Advokat Sundet konkluderte med at dersom grunneierne ikke møter samarbeidsvilje fra utbyggerne, vil 
alternativet være konfrontasjon. Forslagsstillerne må i så fall forvente at grunneiere vil motarbeide 
planforslaget gjennom alle mulige kanaler.  

Plankonsulenten anbefaler at grunneierne utarbeider eventuelle alternative forslag og sender dem inn ved 
offentlig ettersyn, slik at de følger plansaken.  

 

Ref.:  
Ø. Mangset 
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