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Oppheving av del av E-249 reguleringsplan for Sandvoll – Amundrud 
- utleggelse til offentlig ettersyn 

 

Rådmannens innstilling: 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 og 12-14, legges forslag til opphevelse av del av 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll - Amundrud ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Varsel om oppstart, 12.02.2019 Ja 
Statens vegvesen, 05.03.2019 Ja 
NVE, 11.03.2019 Ja 
Fylkesmannen i Innlandet, 13.03.2019 Ja 
 
 

Oppsummering 
En del av reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, omfattes ikke av planendringen som ble 
vedtatt 25.04.2019. På grunn av dette, ligger det igjen en del av en kryssløsning som ikke lar seg 
bygge. Ved å oppheve denne delen av planen, vil tidligere plan for kryss til Mohagen sør bli 
gjeldende igjen. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune ønsker å oppheve en del av gjeldende reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud 
(E-249), vedtatt i Gran kommunestyre 31.03.2016.. 
Bakgrunnen for dette er at Statens vegvesen sendte ut forslag til endring av reguleringsplan for 
Sandvoll – Amundrud til offentlig ettersyn den 24.01.2019. I denne planendringen er det gjort 
endringer på kryssløsningen ved Mohagen. Endringen er gjort på en sånn måte at en del av 
vegsystemet i gjeldende plan blir liggende igjen, uten at det er mulig å bygge det.  
I og med at Statens vegvesen selv la ut planen på offentlig ettersyn, fikk ikke kommunen mulighet til 
å korrigere dette før utlegging. Planendringen ble vedtatt 25.04.2019. 
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 28.08.2019 
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Del av plan som ønskes opphevet markert med rødt. 
 
Krysset som er regulert i reguleringsplan for Mohagen sør (E-221), vedtatt av Gran kommunestyre 
07.05.2015, vil erstatte den delen av planen som blir opphevet. 
 

 
Endret plan for Rv 4 med kryssløsning regulert i E-221 reguleringsplan for Mohagen sør. 
 
 
Prosess 
Varsel om oppstart ble sendt ut den 12.02.2019, med frist 13.03.2019. 
Det kom inn tre merknader til oppstartsvarselet: 

Avsender, dato Merknad Rådmannens kommentar 

Statens vegvesen, 05.03-2019 Varslet oppheving gjelder del 
av kryssområdet mellom rv. 4 
og lokalt vegsystem i 
Mohagen.  Bakgrunn for 

Tas til etterretning 
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opphevingen er at Statens 
vegvesen nylig har sendt ut 
forslag til endring av 
reguleringsplan for rv. 4 
Sandvoll-Amundrud, der 
krysset i Mohagen er endret. 
Dessverre er endringen gjort 
på en slik måte at deler av 
tidligere regulert vegsystem 
blir liggende igjen, uten at det 
er mulig eller ønskelig å bygge 
det.      
  
Vi har ingen merknader til 
kommunens forslag om 
oppheving, og beklager at 
vegvesenets forslag til 
planendring har medført 
merarbeid for kommunen. 

NVE, 08.03.2019 Generelt innspill/standardbrev Tas til etterretning 

Fylkesmannen i Innlandet, 
13.03.19 

Fylkesmannen har ingen 
merknader til foreslått 
oppheving av reguleringsplan. 

Tas til etterretning 

 
 
Ved opphevelse av reguleringsplaner skal det følges samme prosess som ved vedtak av nye planer, jfr 
plan- og bygningslovens § 12-14 
Selv om det ikke her vil være nødvendig å utarbeide nytt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse 
må derfor opphevingen legges ut på offentlig ettersyn. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningslovens § 12-14 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.2019 
Reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, vedtatt 31.03.2016 
Reguleringsplan for Mohagen sør, vedtatt 07.05.2015 
Endring av reguleringsplan Rv 4 Sandvoll – Amundrud, vedtatt 25.04.2019 
 
Gjeldende vedtak 
Reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, vedtatt 31.03.2016 
 
Økonomi 
Ingen 
 
Bemanning 
Ingen 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Etter vedtak av endring av reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, ligger det igjen en regulert 
kryssløsning som ikke er mulig å bygge. Reguleringen for dette krysset må derfor oppheves. Ut fra 
innkomne merknader ved varsel om oppstart og faglige vurderinger, ser ikke rådmannen behov for 
ytterligere utredninger av saken og anbefaler at opphevingen legges ut til offentlig ettersyn. Forslag 
til vedtakstekst: 
«I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 og 12-14, legges forslag til opphevelse av del av 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll - Amundrud ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato.» 
 
Alternative løsninger:  
Dersom planutvalget ikke ønsker å legge saken ut til offentlig ettersyn, vil framtidig kryssløsning vest 
for Mohagenkrysset fortsatt være uavklart. Rådmannen kan ikke anbefale dette. 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Kunngjøring i avisen Hadeland og på kommunens nettside. 
 

 
Dato: 22. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
  


