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Gnr/bnr: 22/81. Ref:19/00287-1. Anmodning om redegjørelse. 

Viser til brev fra dere ref: 19/00287-1. Undertegnede har blitt engasjert av Lars Magnus Braaum for 
tilsvar til anmodningen om redegjørelse.. 

Henviser til brev fra dere hvor dere skriver at brygga er oppført en gang etter 2007. Dette er en feil 
påstand fra Gran Kommune. Dette er en eldre hovedbrygge for dampskiptrafikk i forbindelse med 
Gjærvika sag og høvleri sin tid. Ut fra hva undertegnede har kunnet lese seg til er denne bryggen 
oppført rett før 1900 tallet. Har vært i kontakt med Hadeland Folkemuseum og de har sendt over 
bilder fra sitt arkiv. Det eldste bildet er fra 1920. Dette viser at det var en trekonstruksjon/platting 
oppe på utfylt steinfylling. Bilder vedlagt med årstall. Bildet fra 1920 viser og at plattformen var bygd 
opp på pilarer av tre slik det er utført i dag. Plattingen er større enn steinfylling. Det er og vedlagt 
flyfoto fra 1950 som viser størrelsen på steinfyllingen. Da var platting borte kan det se ut som. Bildet 
fra 1965 viser steinfylling før utrasing. 

Tiltakshaver har i senere tid pusset opp brygga da steinfyllingen har over tid rast ut. Størrelsen på 
plattingen slik den er i dag er nok tilnærmet slik den opprinnelig var rundt 1900 tallet. Utførelsen er 
av pilarer av tre og treplatting ref. bilde fra 1920. 

Tidligere var nok 22/81 og 22/3 en eiendom. Ut fra opplysninger gitt av Braaum så ble eiendommen 
delt når fylkesveien ble anlagt gjennom eiendommen. (har ikke noe dokumentasjon på at dette er 
riktig) 

Når det gjelder eierskap til brygga. Dette var i sin tid en utfylling for bryggeanlegg til Gjervika sag og 
høvleri på da nåværende 22/81 og tenker da denne må anses og høre til eiendommen. Det er 
begrunnelsen for at nåværende eier har tatt kostnaden med oppussing. Dette er ei brygge som grenda 
benytter i dag. Etter samtale med saksbehandler i Gran Kommune så ble det nevnt at det har kommet 
inn noen naboklager på bruken av brygga. Klagene går ut på at de har blitt jaget fra opphold på brygga 
da en leietager av Lars Magnus Braaum tydeligvis har ansett at brygga hører til boligen han leier. 
Dette har aldri vært i eier sine tanker og dette er nå tatt opp med leietager. Eiers standpunkt er at 
denne skal være åpen for bruk av allmennheten. 

Når det gjelder størrelse på brygga så finnes det lite grunnlag utover disse bildene vedlagt som kan si 
noe om at eksisterende brygge er for stor. Undertegnede tenker at brygga er oppgradert tilnærmet 
original. Ikke noe sjenerende og til bruk av alle som vil benytte den og at uførte tiltak er til 
allmennhetens beste. Oppgradering av eksisterende byggverk og da ikke søknadspliktige arbeider har 
tiltakshaver vurdert det til. 

Håper dette var utfyllende redegjørelse nok til at saken blir lukket. 

 



Side 2 

 
Bilde fra 1920 med treplatting til høyre i bildet. 

 

Bilde fra 1950 

 

 

 



Side 3 

 

Bilde fra 1965 før utrasing av steinfylling. 

Alle bilder fra arkivet til Hadeland Folkemuseum. 

Ta kontakt med undertegnede skulle noe være uklart. 
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