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Reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 - Behandling før offentlig
ettersyn
Rådmannens innstilling:
I tråd med plan- og bygningsloven § 12-11 avvises forslag til reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5,
med plankart datert 06.03.2020, reguleringsbestemmelser datert 26.03.2020 og planbeskrivelse
datert 10.03.2020. Forslagsstiller anmodes om å omarbeide planforslaget.
Avvisning av planforslaget begrunnes med for stort avvik på bygningshøyder fra kommunedelplan for
Gran sentrum. Før nytt forslag til reguleringsplan kan fremmes for behandling, må maksimal- og
minimumshøyder for bebyggelse reduseres med 4 m og maksimalt etasjeantall settes til 4 for 50 % av
bebyggelsens fotavtrykk og 3 for resten.
Forslagsstiller kan med hjemmel i pbl § 12-11 kreve avvisningen forelagt Kommunestyret.

Saksdokumenter

Vedlagt

17/00242-36 Plankart, datert 06.03.2020.
17/00242-38 Reguleringsbestemmelser, datert 26.03.2020.
17/00242-36 Planbeskrivelse, datert 10.03.2020.
17/00242-36 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), 06.03.2020.
17/00242-36 Støyrapport Øvre Hovsgutua 5 og 15, 10.07.2017.
17/00242-36 Rapport arkeologisk registrering Øvre Hovsgutua 5 og 15, 09.02.2018.
17/00242-36 Hovsbekken Flomfarevurdering Øvre Hovsgutua 5 og 15, 13.02.2017.
17/00242-36 Merknader planoppstart – samlet.
17/00242- 4 Oppstartsvarsel – Planarbeid Øvre Hovsgutua 5 og 15, 05.05.2017.
17/00242- 1 Referat fra oppstartsmøte 12.01.2017.
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Ja
Ja
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-

Lenke til PlanDialog for dette planforslaget, hvor alle saksdokumenter tilgjengelig:
https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E260
Lenke til WebPlan for kommunedelplan for Gran sentrum hvor også utviklingsveileder for Gran
sentrum er tilgjengelig:
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3446/gl_planarkiv.aspx?planid=Kommunedelplan3
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Oppsummering
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en fortetting til boligformål i form av
blokkbebyggelse. Illustrasjoner viser to boligblokker med til sammen ca. 45 boenheter. Innenfor
planområdet er i dag en eksisterende enebolig. Planforslaget er utarbeidet av privat forslagsstiller.
Planforslaget er vurdert opp mot kommunedelplan for Gran sentrum. Planforslaget er ikke i tråd
med grad av utnytting og bygningshøyder.
Forslagsstiller og administrasjon er ikke kommet til enighet om utformingen av planforslaget.
Forslagsstiller ønsker likevel å få fremmet planforslaget slik det foreligger. Bestemmelsene,
plankartet og planbeskrivelsen er ikke bearbeidet av Gran kommune, men vedlagt slik de er
utformet av forslagsstiller.
Rådmannen mener særlig avviket med tanke på høyder er problematisk og anbefaler derfor at
planforslaget avvises og sendes tilbake til forslagsstiller for omarbeiding.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Planforslaget fremmes av
plankonsulent MjøsPlan AS på vegne
av forslagsstiller Lafton Eiendom AS.
Lafton Eiendom AS er
hjemmelshaver av gnr. 262, bnr. 37
som utgjør hoveddelen av
planområdet.
Planområdet ligger øst for Gran
sentrum ved Øvre Hovsgutua, jf.
figur 1. Planområdet grenser i nord
mot Bæssfarjordet og i vest mot
Bæssmorjordet. I sør grenser
planområdet til Øvre Hovsgutua 15,
som var inkludert i planområdet da
det ble varslet om planoppstart i mai
2017.
Planområdet er 6,1 daa, inkludert
offentlig trafikkareal (Øvre
Hovsgutua) og blågrønnstruktur
(Hovsbekken).

Figur 1. Beliggenhet til planområdet vist med svart avgrensning .
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Hensikten med planarbeidet er å
tilrettelegge for en fortetting til
boligformål i form av
blokkbebyggelse. Innenfor
planområdet er det i dag en
eksisterende enebolig med
tilhørende uthus.

Planstatus
Planområdet er avsatt til nåværende
boligbebyggelse i både kommuneplanen i
kommunedelplan for Gran sentrum.

266/5

I kommunedelplan for Gran sentrum utgjør
planområdet del av område 34 «Hovsbakken
nord». Område 34 er definert som del av
«indre sentrumsområde».
I kommunedelplanen for Gran er det for
område 34 angitt grad av utnytting på
%BYA=30 % og maks etasjetall på 2,5.
Innenfor planområdet er det to gjeldende
reguleringsplaner, jf. figur 2:
- Reguleringsplan for Vassenden sentrum (E-54)
– del av felt BE17, frittliggende boliger med
utnyttelsesgrad på 0,25.
- Reguleringsplan for Bæssfarjordet (E-169) –
kun regulert felles avkjørsel.
Planområde grenser til følgende
reguleringsplaner:
- Reguleringsplan for Bæssfarjordet (E-169)
Reguleringsplan for Bæssmorjordet (E-126).
- Reguleringsplan for Hadeland videregående
skole (E-184).

Figur 2. Utsnitt fra reguleringsplaner. Planavgrensning
til planforslag vises med rødt, mens øvrige med svart.

Planforslaget
Planforslaget består av følgende arealformål:
- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, felt BBB
med et areal på 3,9 daa:
 Grad av utnytting %-BYA= 50%.
 Maks kotehøyder + 253 og +255.
 30 m2 uteoppholdsareal/ per boenhet
der minimum 10 m2/ per boenhet
samlet i felles lekeareal.
 Mellom 1,0 og 1,5 biloppstillingsplasser
per boenhet, hvorav 80 % under terreng.
- Lekeplass, felt f_BLK1 på 0,6 daa.
- Renovasjonsanlegg, felt f_BRE1 på 0,04 daa.
- Blågrønnstruktur, felt o_BG1 og o_BG2 med
samlet areal på 0,7 daa. Hovsbekken.
- Kjøreveg, felt o_SKV på 0,6 daa og annen
veggrunn – grøntareal, felt o_SVG på 0,04
daa. Øvre Hovsgutua.
- Veg, felt f_SV1 og f_SV2 – totalt 0,2 daa.
Atkomstveger fra Øvre Hovsgutua.
- Parkering, felt SPA på 0,03 daa. For
Bæssfarjordet.

Figur 3. Forslag til reguleringsplankart for Øvre
Hovsgutua 5.
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Situasjonsplan
Situasjonsplan er ikke juridisk bindende, men
viser en mulig utnyttelse som planforslaget
åpner opp for.
Situasjonsplan for planområdet, jf. figur 4,
viser to boligblokker, tre boder, leke- og
grøntareal, atkomst- og parkeringsareal samt
mulige oppstillingsplasser for brannbil.
Lekeplass er plassert gunstig med tanke på
solforhold. Den vil grense inntil regulert
lekeareal på Bæssmorjordet samt til foreløpig
utkast til reguleringsplan for Øvre Hovsgutua
15.
Det er planlagt at disse to boligblokkene vil gi
ca. 45 boenheter.
Hver blokk er illustrert med 5 etasjer med
underetasje, men henholdsvis tillatte
kotehøyder på +253 og +255. Tilbaketrukket
takoverbygg for tekniske installasjoner og
heistårn foreslås tillatt inntil 2 m over nevnte
kotehøyder.

Figur 4. Situasjonsplan som viser planlagt utforming
med mulighet for oppstillingsplasser for brannbil.

Terrenget innenfor planområdet heller fra 238
moh. i nordvest til 230 moh. i sørøst.
Illustrasjoner i planbeskrivelsen viser en
bygningshøyde på 15,7 m.
Figur 5. Planlagt fasade mot sør for den største av de to
planlagte boligblokkene.

Figur 6. Illustrasjon som viser planlagt bebyggelse ved sommersolverv klokken 12, sammen med eksisterende
bebyggelse på Bæssfarjordet og Bæssmorjordet. Planområdet inkluderer ikke Øvre Hovsgutua 15, men viser
utkast til bebyggelse også her.
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Flomfare
Hovsbekken er utsatt for flom. Det er derfor utarbeidet en rapport for flomfarevurdering av
Hovsbekken, datert 13.02.2017. Flomsikring av Hovsbekken er planlagt i løpet av 2020, uavhengig av
foreliggende planforslag. I forslag til reguleringsplankart er det vist en sone på 10 m med
arealformålet «blågrønnstruktur». I tillegg er det vist en sone på 10 m til «midlertidig bygge- og
anleggsområde». Det er i rekkefølgebestemmelse 7.1 satt krav om at flomsikringstiltak av
Hovsbekken skal være påbegynt før det gis rammetillatelse.
Overvannshåndtering
Det er i reguleringsbestemmelsene, jf. punkt 3.7, angitt at utbyggingen ikke skal medføre raskere
overvannsavrenning til bekker eller kommunalt overvannssystem enn situasjon før utbygging. Det er
videre angitt at overvannshåndtering skal planlegges og prosjekteres i tråd med Miljødirektoratets
veileder om blågrønn faktor og at minimumsfaktor er satt til 0,7.
Arealregnskap – dyrket areal og dyrkbart areal
Planområdet er tidligere regulert til boligformål. Det er i dag registret 1,9 daa fulldyrka jord innenfor
planområdet.
Foreløpig planprosess
Planoppstart
Oppstartmøte med kommunen ble holdt 12.01.2017. Plankonsulent varslet om planoppstart per
brev/ epost 07.03.2017/ 05.05.2017 og kunngjøring i avisen Hadeland 09.03.2017, med frist for
innspill 07.04.2017/ 02.06.2017.
Innspill til planarbeidet
Til planoppstart kom det innspill fra 6 parter. Plankonsulent har samlet alle innspillene i eget vedlegg.
Innspillene er oppsummert og kommentert av plankonsulent i kapitel 4 i planbeskrivelsen. Under
gjengis de ulike innspillene, delvis forkortet, med rådmannens kommentar.
Avsender
Fylkesmannen i
Oppland (FM)

Oppland
fylkeskommune
(OF) Regionalenheten

Dato
07.06.17

02.06.17

Innspill
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. Oversendelse av SOSI-fil. Ved
høring av planforslag ber vi om at ett
eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil
sendes til Statens kartverk.
Viser til Regional plan for attraktive
byer og tettsteder i Oppland som skal
legges til grunn for kommunal
planlegging.
1. Flere boliger i sentrumsnært: Ett
av delmålene i den regionale planen
er å bygge flere boliger i gangavstand
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Rådmannens kommentar
1. Planforslaget er vurdert å
være i tråd med nasjonale og
regionale interesser.
Planskjema er vedlagt
planforslaget.

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

1. Planforslaget åpner opp for
ca. 45 boenheter i tilknytning til
Gran sentrum. Det er satt krav

Oppland
fylkeskommune
(OF) - Kulturarv

15.06.17

fra sentrum i byer og tettsteder.
2. Universell utforming: Flest mulig
tilgjengelige sentrumsnære
boenheter er også et delmål i den
regionale planen. Det vises til
strategi Innlandet universelt utformet
2025. Det er et mål i strategien å øke
andelen tilgjengelige boenheter.
Planarbeidet bør omfatte
vurderinger i forhold til universell
utforming og tilgjengelighet for alle.
Utfyllende regler for å sikre at
adkomst til boligene, utearealer som
gangstier, veger, adkomster og
uteoppholdsområder utformes
universelt bør tas inn i
bestemmelsene ihht regler i TEK 10 §
8-2 og Miljøverndepartementets
rundskriv Tilgjengelighet for alle.
3. Barn og unge: Vi forventer at barn
og unges interesser ivaretas gjennom
planarbeidet. Dette omfatter
medvirkning i planprosessen, og
tilrettelegging for et godt bomiljø for
barn og unge i tråd med Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og
unges interesser i planleggingen.
4. ROS-analyse: Viser til Direktoratet
for samfunnssikkerhet og beredskap
veileder om samfunnssikkerhet i
kommunenes arealplanlegging. Den
nye veilederen omhandler ROSanalyser som metode, og erstatter
de tidligere veilederne for
samfunnssikkerhet i plan- og
bygningsloven.
5. Kollektivtrafikk: Saken er forelagt
Opplandstrafikk, og de har ingen
merknader til varsel om oppstart.
6. Kulturminner: Kulturarvenheten
har vurdert oppstartsvarselet og
konkludert med at det er behov for
registrering av kulturminner.
Utfyllende merknader fra
Kulturarvenheten, og budsjett for
registreringsarbeidet blir ettersendt.

om minimum %BYA= 30%.

Planområdet: Planområdet ligger øst
for Gran sentrum. Reguleringsplanen
vil erstatte deler av reguleringsplan
for Vassenden sentrum (1985).

Arkeologisk registrering er
utført. Det ble ikke påvist faste
automatisk fredete
kulturminner, men det ble
funnet en mulig kniv/ kortsax i
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2. De fysiske omgivelser
(bygninger, uteområder og
andre anlegg) skal gis universell
utforming i henhold til
gjeldende lover og forskrifter,
jf. reguleringsbestemmelse 1.1.
Blokkene skal ha heisadkomst
fra garasjekjeller og vil derfor
være tilgjengelig for alle.
Leilighetene skal også ha
utforming slik at det er
tilgjengelige boenheter etter
gjeldene lover og forskrifter.

3. Det er ikke utført egen
medvirkningsprosess rettet
særskilt mot barn og unge.
Reguleringsbestemmelsene
setter krav til minste
uteoppholdsareal og at
minimum 10 m2 per boenhet
skal være samlet lekeareal.
4. Planforslaget er vedlagt ROSanalyse.

5. Tas til orientering.

6. Arkeologisk registering er
utført.

Norges
vassdrags- og
energidirektorat
(NVE)

18.05.17

Forholdet til automatisk fredet er, så
vidt vi er kjent med, ikke avklart i
forbindelse med tidligere plan, jf. lov
om kulturminner § 9.
Undersøkelsesplikten etter lov om
kulturminner er derfor ikke oppfylt.
Kulturminner: Området var tidligere
en del av Hov gård og ligger ca. 100
m vest, litt sørvest, for dagens
gårdstun. Gårder med Hov-navn
regnes gjerne som veldig gamle (fra
jernalder eller eldre) og knytte ofte
til kultiske steder (gudehov) i
jernalderen. Planområdet ligger ca.
60 m sør for det som kalles
Trettenlykkja. I følge lokal tradisjon
skal en konge og tolv av hans menn
være begravd her (se id. 52695).
Hvorvidt det har vært graver flere er
ikke avklart, men rett nord og
nordvest og nordøst for Trettenlykkja
ligger fortsatt bevart flere
gravhauger på rekke (81146, 3907 og
32910). Kanskje er disse de siste
rester av et større sammenhengende
gravfelt fra jernalderen. Ca. 275 m
sør for planområdet, sør for Gran
ungdomsskole er det påvist
kulturminner i dyrka mark i form av
kokegroper og stolpehull.
Området ligger fint til, dels i sør- og
vestvendt helling. Kun et mindre
område er i dag dyrket opp. Det er
flere minste flater. På grunn av
nærheten til kjente fornminner,
anser vi at det er potensial for
fornminner som ikke er synlige på
markoverflaten både i dyrka mark og
inne på de to boligtomtene.

dyrka mark. Kniven er levert inn
til Kulturhistorisk museum.
Funnet av kniven får ikke
betydning for
reguleringsplanen.

Planen må dokumentere tilstrekkelig
sikkerhet mot flom, jf byggteknisk
forskrift. Dette inkluderer ev
underdimensjonerte bekkeløp og
kulverter etc oppstrøm. Er det for å
oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot
flom nødvendig med utskifting av
kulverter eller utvidelse av bekkeløp,
må dette på plass før bygging kan
starte. Vassdragsinngrep omfattes av
vannressurslovens bestemmelser og
må dokumenteres tilstrekkelig i

For Hovsbekken foreligger det
konkrete planer for flomsikring.
En sone på 10 m fra vegkant til
Øvre Hovsgutua er foreslått
regulert til blågrønnstruktur. I
tillegg er en sone på ytterligere
10 m lagt inn som midlertidig
bygge- og anleggsområde.
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planen slik at en vurdering etter
loven er mulig.
Vedlagt ligger vår sjekkliste for
utarbeiding av reguleringsplaner.
Den omfatter alle våre
ansvarsområder og er et nyttig
hjelpemiddel i utsjekk og
dokumentasjon av disse.
Vi har ikke ytterligere innspill ved
varsel om oppstart, men forbeholder
oss retten til å komme tilbake med
mer seinere i planprosessen.
Bane NOR SF

09.05.17

Angjeldende planområde er tidligere
regulert til boligformål og det ønskes
nå en høyere fortetting enn tidligere
regulert. Planområdet ligger mer enn
300 m fra Gran stasjon/jernbanen og
berører ikke viktige jernbanehensyn
direkte. For øvrig er Bane NOR
positiv til en arealbruk som støtter
opp om samordnet areal og
transporthensyn.

Tas til orientering.

Statens
vegvesen –
Region øst

19.05.17

1. Kollektivtrafikk, gående og
syklende: Planområdet ligger i et
område som er godt utbygd med
gang og sykkelveg til skoler og Gran
sentrum. Statens vegvesen ber
likevel om at temaene
kollektivtransport og tilrettelegging
for myke trafikanter beskrives og
vurderes, herunder også trafikksikker
skoleveg.
2. Støy: Noe areal helt nord i
foreslått planområde ligger ifølge
Statens vegvesens støyvarselkart
innenfor gul støysone for fv. 50
Hovsvegen.
Gul sone er en vurderingssone der
nye boliger bare bør tillates dersom
man gjennom avbøtende tiltak
tilfredsstiller anbefalte grenseverdier
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 plankart og

1. Temaet er beskrevet i
planbeskrivelsen kap. 3.3.5
Barn og unges interesser og
kap. 3.3.6 Samferdselsanlegg/
trafikk.
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Reguleringsbestemmelser 7.8
setter krav om etablering av
fartsdempende tiltak på Øvre
Hovsgutua før midlertidig
brukstillatelse.
2. Det er utført støyrapport.
Bygg må planlegges med
støyfølsomme rom samt
balkonger på fasader som
vender bort fra Øvre
Hovsgutua, eller så må det
gjøres støytiltak på fasader av
bygg i henhold til støyrapport.
Dokumentasjon som viser at
grenseverdiene er ivaretatt,
skal vedlegges søknad om tiltak,
jf. reguleringsbestemmelser 1.3
og 2.1.1. Før det gis
igangsettingstillatelse for
boliger i gul støysone skal
støytiltak utredes og eventuelle
tiltak skal utføres, jf.

Vassenden
Borettslag
Gnr./ bnr.
262/ 177

23.03.17

bestemmelser. Ved behov for
skjermingstiltak må det settes
rekkefølgekrav om gjennomføring før
brukstillatelse for nye boliger kan gis.
3. Adkomst: Antar at direkte
adkomst inn på området vil være fra
den kommunale vegen Øvre
Hovsgutua. Vi vil anbefale at det
reguleres inn frisiktsoner i avkjørsler
og kryss i planområdet med
bestemmelser som ivaretar krav til
frisikt.

reguleringsbestemmelse 7.5.

Som første borettslag i Gran
kommune, følte vi oss frie og
enerådende med utsikt over Gran
sentrum, fint for de som ikke var så
bevegelige som de ønsket. Etter vel
20 år, er det store forandringer. Våre
4 lave trehus, med bare 2 etasjer,
gjør at vi snart føler oss inneklemt.
Husene langs veien syd for oss er
kjøpt opp, med tanke på med tiden å
bli blokkbebyggelse. Når det gjelder
Øvre Hovsgutua 5 og 15, er det
vanskelig for oss og ha mening, så
lenge det ikke foreligger tegninger.
Men vi ønsker jo ikke at blokkene blir
høyere enn de omkringliggende,
Bæssmorjordet og Bæssfarjordet. Vi
ligger også lavere i terrenget, som
gjør av vi synes 3 etasjer bør være
maks.

Eiendommen til Vassenden
Borettslag grenser ikke inntil
planforslaget da Øvre
Hovsgutua 15 ikke er inkludert i
planområdet. Ved planoppstart
var både Øvre Hovsgutua 5 og
15 med.

3. Plankartet viser frisiktlinjer
for atkomstvegene f_SV1 og
f_SV2 mot Øvre Hovsgutua.

Innsendt planforslag åpner opp
for blokkbebyggelse i 5 etasjer.
Rådmannen har vurdert at
dette er for høyt for
planområdet og anbefaler
derfor å sende planforslaget
tilbake til forslagsstiller for
omarbeiding, for å redusere
maksimale bygningshøyder.

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 (2019)

Eksisterende planer
 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.2019.
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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 Bæssfarjordet, veddtatt 19.06.2008 (E-169)

Gjeldende vedtak
Utviklingsveileder for Gran sentrum, vedtatt av Kommunestyret 19.02.2015.
Økonomi
Det er om forhandlinger om utbyggingsavtale i Hadeland 09.03.2017. Fremforhandlet
utbyggingsavtale vil bli behandlet i Formannskapet før høring og sluttbehandlet i Kommunestyret.
Bemanning
Ingen

Uttalelse fra andre utvalg

Ja/Nei

Ungdomsrådet
Eldrerådet
Rådet for funksjonshemmede
Andre råd eller utvalg

Nei
Nei
Nei
Nei

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 30.03.2020 viser at hverken utvalgte naturtyper, andre
naturtyper, arter av nasjonal eller stor forvaltningsinteresse er registret innenfor planområdet. Heller
ikke i Artsdatabanken artskart er det treff 30.03.2020. Registreringer her viser at det er registret den
fremmede og uønska arten russekål langs Hovsvegen.
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 forsiktig bebygd
med en enebolig med tilhørende hage og dyrka mark. Tiltaket vil derfor medføre endring i arealbruk,
men ved at det ikke er registrert sjeldne arter eller naturtyper innenfor planområdet, vil denne
endringen på økosystemet kunne forsvares. Det er positivt at Hovsbekken i hovedsak vil forbli åpen
forbi planområdet.
For å hindre spredning av fremmede arter innenfor planområdet er det satt krav om at fremmede
arter ikke skal innføres eller spres i reguleringsbestemmelse 1.5.
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Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) vil ikke gjøre seg gjeldende i
denne saken.
Kulturminneloven: Planområdet er tidligere regulert. Men forholdet til automatiske fredete
kulturminner var ikke tidligere avklart. Kulturarvenheten i Oppland fylkeskommune framsatte derfor
krav om arkeologisk registering etter kulturminneloven § 9. Det ble ikke påvist faste automatisk
fredete kulturminner, men det ble funnet en mulig kniv/ kortsax i dyrka mark. Kniven er levert inn til
Kulturhistorisk museum. Funnet av kniven får ikke betydning for reguleringsplanen.
Kulturminneloven § 8, annet ledd, som omhandler hva som skal gjøres ved funn av automatiske
fredede kulturminner, er tatt inn som reguleringsbestemmelse 1.2.
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Planområdet ligger
nokså sentralt i Gran sentrum, i gangavstand til Gran stasjon, skoler for alle alderstrinn og busstopp.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging: Det er utarbeidet støyrapport for
planområdet inkludert Øvre Hovsgutua 15, datert 10.10.2017. Støykartleggingen viser at fasader ut
mot Øvre Hovsgutua blir liggende i gul støysone. For at T-1442 skal tilfredsstilles må byggene
planlegges med støyfølsomme rom (i hovedsak soverom og stue) samt balkonger på motstående
fasader. Dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelser 1.3., 2.1.1. og 7.4.
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging: Innenfor planområdet er det krav om
uteoppholdsareal på minimum 30m2 per boenhet der minimum 10m2 per boenhet skal være samlet
lekeareal, jf. bestemmelse 2.1.6. Det er regulert et samlet lekeareal på 0,6 daa som grenser inntil
regulert lekeareal på Bæssmorjordet. I bestemmelse 2.3 er det krav om at lekearealet, f_BLK1,
utrustes med minimum sandkasse, mindre lekeapparater og sittegruppe. Rekkefølgebestemmelse
7.6 sikrer at lekearealet skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse.
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming: Reguleringsbestemmelse 1.1 stiller krav om at
fysiske omgivelser (bygninger, uteområder og andre anlegg) skal gis universell utforming i henhold til
gjeldende lover og forskrifter. Det skal benyttes allergivennlige og giftfrie plantesorter. 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 boligbebyggelse 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. Bestemmelsene og
retningslinjene er innarbeidet som retningslinjer i kommuneplanens arealdel, men det vises likevel i
hovedsak til kommunedelplanen for nevnte tema.
Høyder: I kommunedelplanen er det angitt 2,5 etasjer for område 34 som planområde er del av. 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. …. 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. Rådmannen er derfor i utgangspunktet åpen for høyere bebyggelse enn 2,5 etasjer
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innenfor planområdet. Kommunedelplan for Gran sentrum legger opp til en lavere utnyttelse og
byggehøyde enn det som forventes i overordnede retningslinjer i dag. Det er derfor naturlig å kunne
vurdere noe tettere utbygging enn de 2,5 etasjer og høyere %BYA=30% som kommunedelplanen har
i sine retningslinjer.
I kunngjøringen om planoppstart ble det informert om følgende: «Hovedformål med planarbeidet er
å tilrettelegge for en fortetting med boligutbygging. Boligene er ønsket til 3-4 etasjer, og med høyere
utnytting enn dagens situasjon.»
Gjeldende forslag til bestemmelser om byggehøyde er slik: «Maksimal kotehøyde lavestliggende hus
=+253, og minimum +250, maksimal kotehøyde høyestliggende hus =+255 og minimum 253.
Maksimalt antall etasjer er 5.»
Illustrasjoner med 5 etasjer viser at dette innebærer 15,7 m over terreng. Omkringliggende
bebyggelse på Bæssfarjordet og Bæssmorjordet har 3 etasjer + underetasje. Illustrasjoner, jf. figur 6,
og i planbeskrivelsen, viser at 5 etasjer for planområdet vil bryte med omkringliggende bebyggelse.
Slik illustrasjonene viser, er bebyggelsen fordelt på to blokker på fem etasjer.
Forslag til regulert byggegrense er 4 meter fra eiendomsgrensen mot Bæssfarjordet. Plan- og
bygningslovens § 29-4 sier at bebyggelse ikke kan plasseres nærmere nabogrense enn en avstand
som «minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter», uten at det er regulert. Dette
innebærer at en bygning på 16 m normalt skal plasseres 8 m fra nabogrense, men at det gjennom
reguleringsplanprosessen kan avklares om bebyggelse kan plasseres nærmere nabogrense enn 4 m. I
dette ligger det at planprosessen skal avklare om en slik byggehøyde og plassering er tilrådelig.
Selv om Bæssfarjordets bebyggelse er trukket nordover på tomta, vil en regulert byggegrense på fire
meter og en byggehøyde på fem etasjer gi virkninger for nabobebyggelsen, særlig med tanke på
utsikts- og solforhold. Vestsiden av vegen Øvre Hovsgutua er i dag ytterbegrensningen av Gran
sentrum. På østsiden av vegen ligger det åpne jorder og lavere bebyggelse. Rådmannens faglige
vurdering er at det ikke er naturlig å tillate like høy bebyggelse i randsonen, som midt i sentrum av
Gran. En massiv, høy bebyggelse her vil virke fremmed.
For å få en bebyggelse som er tilpasset omgivelsene må bestemmelsen om bygningshøyder endres.
Rådmannen mener at det kan være forsvarlig å tillate byggehøyder på inntil fire etasjer på 50 % av
bebyggelses fotavtrykk og 3 etasjer for resten, i tillegg til underetasje med parkering. Rådmannen
mener videre at maksimal- og minimumshøyde på bebyggelsen bør reduseres med 4 m. Dette
innebærer likevel at høyeste bebyggelse vil være ca. 5 m høyere (+251) enn bebyggelsen på
Bæssfarjordet hvor bebyggelsen har maksimal kotehøyde +246. Rådmannen anser at forslagsstiller
selv må vurdere hvordan dette skal løses, men at det bør være mulig å finne gode løsninger innenfor
en %BYA=50%.
Administrasjonen har gitt tilbakemelding om at rådmannen ikke vil anbefale å legge planforslag som
åpner opp for bebyggelse til kotehøyde + 255 innenfor planområdet til plankonsulent/ forslagsstiller.
Forslagsstiller har valgt å ikke endre før formell innsending av planforslaget. Det er derfor opp til
Planutvalget om planforslaget skal sendes tilbake til plankonsulent/ forslagsstiller for omarbeiding
eller ikke. Dersom Planutvalget ønsker lavere bebyggelse innenfor planområdet, bør det avgjøres nå.
Det vil være dårlig forvaltningsskikk å vente med dette til andregangsbehandling/ sluttbehandling av
reguleringsplanen.
Grad av utnytting: I kommunedelplanen/ kommuneplanen er det egen bestemmelse/ retningslinje
for utbygde boligområder med potensiell for fortetting. Dette gjelder blant annet område 34 som
planområdet del av: «I disse områdene skal det tilstrebes å videreføre nåværende eiendoms- og
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bygningsstruktur, men forsiktig fortetting med småhus tillates.» Denne retningslinjen var oppe til
vurdering i oppstartsmøtet. Det ble da vurdert at en forsiktig fortetting med småhus ikke ville være
synonymt med en videreføring av nåværende eiendoms- og bygningsstruktur. Dette ble begrunnet
med at innenfor område 34 er det allerede oppført blokkbebyggelse som på Bæssfarjordet,
Bæssmorjordet og Gran Terrasse.
I kommunedelplanen er det angitt %-BYA = 30% for hele område 34. I planforslaget er det foreslått
%-BYA=50% for felt BBB. Dersom man inkluderer også lekeareal, atkomstveger og Hovsbekken langs
planområdet, vil dette gi en samlet grad av utnytting på ca. 37 %. Rådmannen vurderer dette som et
avvik fra kommuneplanen som kan anbefales så lenge krav om minste uteoppholdsareal, jf.
reguleringsbestemmelse 2.1.6, blir ivaretatt.
Parkering: Bestemmelsene om parkering er satt opp på en annen måte enn i kommunedelplanen/
kommuneplanen. Der er bestemmelsene om biloppstillingsplasser angitt etter størrelse på
boenhetene (under/ over 60 m2 bruksareal). I foreslåtte bestemmelser er disse uavhengig av
størrelse på boenhetene. Disse er foreslått til minimum 1 og maksimum 1,5 biloppstillingsplasser per
boenhet. Denne endringen i utforming av parkeringskravbestemmelse er ikke vurdert som avvik fra
overordna plan.
Utviklingsveileder for Gran sentrum: Utviklingsveilederen setter en rekke krav til dokumentasjon som
skal følge et planforslag. Det er ikke utarbeidet eget dokument som viser om hvordan dette
dokumentasjonskravet er ivaretatt. Det vises derfor til planbeskrivelsen.
Reguleringsplan for Vassenden sentrum: Denne reguleringsplanen blir erstattet innenfor
planområdet. Det betyr at felt BE17 blir redusert og innenfor planområdet erstattet.
Reguleringsplan for Bæssfarjordet: Dagens atkomst til Øvre Hovsgutua er regulert stengt. Det er i
stedet regulert inn atkomst sammen med nordre del av felt BBB (Øvre Hovsgutua 5). Det foreligger
rekkefølgekrav når dagens atkomst skal stenges, jf. reguleringsbestemmelse 7.10.

Øvrige vurderinger av planforslaget
Vegnavn: Det er ikke behov for nye vegnavn.
Atkomst til planområdet: Plankartet viser to atkomster til planområdet. Den nordre atkomsten vil
deles med Bæssfarjordet (jf. reguleringsbestemmelse 3.2.2 og 7.10), mens den søndre er planlagt
delt med Øvre Hovsgutua 15 (jf. reguleringsbestemmelse 3.2.2 og 7.5).
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 gul støysone. Imidlertid vil det være mulig å sikre at alle
boenheter oppfyller kravene til innendørs støy i teknisk forskrift og gjennom god detaljplanlegging.
For utendørs støy kan bebyggelsen brukes som støyskjerming.

Rådmannens konklusjon:
Rådmannen anser at en høy utnyttelse vil være riktig innenfor indre sentrumsområde i Gran. Det må
selvfølgelig være en forutsetning at kravet om uteoppholdsareal kan oppfylles. %BYA regnes ut fra
bygningers fotavtrykk og tar ikke hensyn til bygningshøyder. Det vil derfor være vanskeligere å
oppfylle kravene til uteoppholdsareal jo flere etasjer og dermed flere leiligheter som bygges.
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Bæssfarjordet, som ligger inntil planområdet på nordsiden, er bygd i tre etasjer pluss underetasje.
Terrenget faller fra Bæssfarjordet og nedover til planområdet, men en fem etasjes bygning vil bli
høyere enn eksisterende bebyggelse. Planforslaget åpner opp for bebyggelse til kotehøyde + 255,
mens maksimal høyde på bebyggelsen på Bæssfarjordet er + 246, altså 9 m høyere. Illustrasjonene og
sol/skyggediagrammene viser at den nye bebyggelsen vil gi skygge til eksisterende omkringliggende
bebyggelse, særlig på Bæssfarjordet. Å redusere bygningshøyden med 4 m og maks 3-4 etasjer, vil gi
langt bedre tilpassing til omkringliggende bebyggelse.
Rådmannen forventer også at det vil bli sendt inn forslag til reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 15.
Dersom det tillates fem etasjer i Øvre Hovsgutua 5, vil det være vanskelig å argumentere for en
lavere byggehøyde på naboeiendommen. Totalt sett vil en så høy bebyggelse på begge disse
eiendommene gi et massivt inntrykk i forhold til eksisterende bebyggelse og i forhold til jorder og
kulturlandskap på andre siden av vegen. Rådmannen mener at en noe lavere bebyggelse vil gi et
annet inntrykk og har henstilt til forslagsstiller å vurdere dette. Forslagsstiller har likevel valgt å sende
inn et forslag med fem etasjer pluss tilbaketrukket heistårn/ tekniske installasjoner inntil 2 m over
tillatt maksimal gemsimshøyde.
Planforslaget er ikke fullstendig i strid med overordnede planer. En avvisning av et planforslag som er
i tråd med kommunedelplan for Gran sentrum og kommuneplanens arealdel kan bringes inn for
kommunestyret for avgjørelse. Rådmannen mener imidlertid at forslagsstiller bør få muligheter til å
omarbeide planforslaget, slik at bebyggelsen kan gi et bedre tilskudd til Gran sentrum. Et argument
for avvisning kan også være at det ønskes en samlet reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5 og 15.
Rådmannen anbefaler ikke at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn slik det er.
Rådmannen anbefaler følgende vedtak:
«I tråd med plan- og bygningsloven § 12-11 avvises forslag til reguleringsplan for Øvre Hovsgutua 5,
med plankart datert 06.03.2020, reguleringsbestemmelser datert 26.03.2020 og planbeskrivelse
datert 10.03.2020. Forslagsstiller anmodes om å omarbeide planforslaget.
Avvisning av planforslaget begrunnes med for stort avvik på bygningshøyder fra kommunedelplan for
Gran sentrum. Før nytt forslag til reguleringsplan kan fremmes for behandling, må maksimal- og
minimumshøyder for bebyggelse reduseres med 4 m og maksimalt etasjeantall settes til 4 for 50 % av
bebyggelsens fotavtrykk og 3 for resten.
Forslagsstiller kan med hjemmel i pbl § 12-11 kreve avvisningen forelagt Kommunestyret.»
Alternativt forslag til vedtak
Et alternativt forslag, er at Planutvalget vedtar å legge innsendt planforslag ut til offentlig ettersyn
uten endringer. Utleggelse til offentlig ettersyn innebærer at Gran kommune i hovedsak støtter
planforslaget og overtar ansvaret for at planen legges fram for sluttbehandling når alle
høringsuttalelser er behandlet.
Alternativ vedtak:
«I tråd med plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for Øvre
Hovsgutua 5, med plankart datert 06.03.2020, reguleringsbestemmelser datert 26.03.2020 og
planbeskrivelse datert 11.03.2020 ut til offentlig ettersyn.
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. Det skal holdes et åpent møte i
høringsperioden.»
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak
Dersom rådmannens innstilling vedtas vil forslagsstiller/ plankonsulent bli underrettet om vedtaket.
Ved vedtak om offentlig ettersyn vil dette bli annonsert i avisa Hadeland og utleggelse på
kommunens nettside/ planinnsyn. Berørte parter tilskrives.

Dato: 1. april 2020
Godkjent av rådmannen
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