
 

 

PLANINITIATIV 
for reguleringssak: 

Lauvlia øst, Gran kommune. 
Dette dokumentet skal gi kortfattet informasjon om prosjektet som grunnlag for tidlig 
medvirkning fra kommunens ulike fagmiljøer.  
Dokumentet skal sendes inn senest en uke før oppstartsmøte. På oppstartsmøtet vil 
tema angitt i mal for oppstartsmøte bli gjennomgått. 

Planområdets beliggenhet 

 

Figur 1 Oversiktskart som viser hvor planområdet ligger. M 1: 10 000 



 

 

 

Planområdets avgrensning 
Planområdet berører deler av eiendommene gnr/bnr 93/6 og 92/6. Området innenfor 
93/6 som ønskes regulert er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse. Del av eiendom 92/6 som søkes regulert er innenfor LNF-område. 
Området ligger veldig åpent til med gode utsikts- og solforhold og ønskes lagt til rette 
for boligbebyggelse da det ligger fornuftig plassert mellom nåværende og fremtidig 
boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, se Figur 8.  
 

 

Figur 2 Illustrasjon over forslag til planområde  



 

 

Foreslått planavgrensning 
Foreslått planavgrensning følger teiggrensene der disse er sammenfallende. For 
øvrig følges formålsgrensen for ny boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan langs 
kommunal veg Løvlia og avgrensning i øst. I vegkryssområdet mot nordvest er 
plangrensen trukket ut til senterlinje privat veg og kommunal veg. Mot sør omfatter 
planområdet deler av eiendom 92/6 og planavgrensningen følger teiggrensen til 95/6 
og til et knekkpunkt på teiggrensen til 93/69. 
Mot vest kan plangrensen legge inntil gjeldende reguleringsplan (Lauvlia, fra 2014, 
planid E-207) dersom dette er mer hensiktsmessig. Nøyaktig avgrensning avklares 
ifm oppstartstmøtet. Foreslått plangrense er vist i Figur 8. 
  
Begrunnelse for foreslått planavgrensning 
Gjeldende kommuneplan er utgangspunktet for planavgrensningen. I tillegg ønsker 
forslagsstiller å innlemme et område sør for dette da området vurderes å ha gode 
kvaliteter som boligområde og ligger i god nærhet og skaper en tilknytning mellom 
nytt og eksisterende boligområde. I den grad det er mulig kobles det til tilstøtende 
reguleringsplaner/arealformål, teiggrenser, veglinjer mm som benyttes til 
planavgrensning ihht Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 
planregister. Å strekke planområdet til senterlinje veg er foreslått for å kunne regulere 
inn ny adkomst til området. 
 

 

Figur 3 Flyfoto som viser foreslått planområde 

 
  



 

 

 

Figur 4 Oversiktsbilde av planområdet i retning mot nord 

 
 

 

Figur 5 Oversiktsbilde av planområdet i retning med nordvest 



 

 

 

Figur 6 Oversiktsbilde av planområdet i retning mot nordøst 

 
 

 

Figur 7 Oversiktsbilde av planområdet i retning mot øst 

 
 
 
 
 



 

 

Beskrivelse – hva og hvem 
 
Kort presentasjon (formål, 
størrelser, omfang) 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 
boligbebyggelse i tilknytning til eksisterende felt 
Lauvlia. Det ønskes fortrinnsvis å legge til rette for 
frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur med veger, vann, avløp og 
overvannshåndtering og lekeplass.  
Planområdet er på ca. 90 daa. 

Kort beskrivelse av 
planområdet og nærområdet 
med eksisterende arealbruk. 
Grønnstruktur 

Planområdet er i dag et avskoget område som i all 
hovedsak er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. Mot sør ønskes et ca. 
14 daa stort LNF-område innlemmet i planområdet 
da dette vurderes å ha gode bokvaliteter med god 
utsikt og solforhold i tillegg til at det ligger gunstig 
plassert mellom nåværende og nytt boligområde. 
Mot vest ligger nåværende Lauvlia boligområde 
bestående av ca. 44 boligtomter. Dette området er 
snart ferdig utsolgt og forslagsstiller og grunneier 
ønsker å realisere tilgrensende boligområde. Ellers 
er området omkranset av delvis spredt bebyggelse 
og mot nordøst strekker skogen seg bakover og 
oppover mot Lygna. 
Planområdet ligger i nær tilknytning til barnehage 
(< 1,5 km) og barneskole (< 1 km). 
 

Fremtidig arealbruk 
 

Boligområde med tilhørende infrastruktur og 
lekeplass. 

Krav om planprogram/ 
konsekvensutredning? 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om 
konsekvensutredning. Planområdet er i all 
hovedsak avsatt til bolig i KPA. Det er ca. 14 daa 
av planområdet som ikke er i tråd med overordnet 
plan LNF-område. Tiltaket er derfor vurdert etter § 
6, bokstav b) og om dette utløse at tiltaket kommer 
inn under pkt 25 i vedlegg I: «Nye bolig- og 
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 
overordnet plan.» Ifølge veilederen til 
konsekvensutredninger fra februar 2020 er 
følgende angitt: «Ved utvidelse av eksisterende 
bolig- og fritidsboligområder, må utvidelsen i seg 
selv være på 15 dekar eller mer, og omfatte et 
område som tidligere ikke er avsatt til 
utbyggingsformål for at regulering kommer inn 
under bestemmelsen.» Vi har derfor vurdert dette 
slik at tiltaket ikke er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredning og at det ikke stilles krav om 
planprogram og konsekvensutredning i forbindelse 
med planarbeidet. 
 



 

 

Er det andre grunneiere eller 
rettighetshavere enn 
forslagsstiller innenfor foreslått 
planavgrensning? 

I all hovedsak nei. Planområdet omfatter 
eiendommene 93/6 og 92/6. I tillegg er noe 
vegareal på 93/69 og kommunal veg 0/0 tatt med i 
planområdet for å kunne ivareta adkomst inn til 
feltet. 
 
Ved oppstart av planarbeidet varsles de berørte 
direkte. Det er ikke tatt standpunkt til om det er 
behov for et nabomøte gjennom prosessen.  
 

Er eiendomsgrensene 
koordinatfestet? Kreves det ny 
kartforretning? 

Grensene er angitt som usikre i kartgrunnlaget og 
det bør utføres kartforretning. 

Hvilke tekniske 
infrastrukturtiltak er tenkt 
regulert og opparbeidet (veg, 
vann, avløp, overvann)? 

Veg, vann, avløp og overvannshåndtering 

Er det spesielle utredninger 
som bør foretas som en del av 
planarbeidet? 

Ikke kjent at området krever spesielle utredninger.  
Det er det ikke registrert arter av nasjonale 
forvaltningsinteresser eller utvalgte naturtyper i 
miljødirektoratets naturbase innenfor planområdet. 
Basert på kjent kunnskap er det ikke kjente 
miljøverdier som blir berørt og som krever 
særskilte hensyn.  
Det er ikke registrert automatisk fredete 
kulturminner eller andre kulturminneregistreringer 
innenfor planområdet. Forholdet til ev. kulturminner 
vil bli avklart med kulturvernmyndigheten under 
planarbeidet. 
Tiltaket forventes ikke å medføre vesentlige 
virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 
produksjon av avfall. 
 
Det skal utarbeides en risiko- og 
sårbarhetsanalyse med fokus på tiltaket og 
samfunnssikkerhet i i henhold til hovedprinsippene 
i Veileder for kommunale risiko- og 
sårbarhetsanalyser (DSB-2017). Risiko knyttes til 
uønskede hendelser, det vil si hendelser som i 
utgangspunktet ikke skal inntreffe. Konsekvensene 
av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til 
personskade, miljøskade og skade på 
eiendom/forsyning med mer. Ett av forholdene som 
skal vurderes i ROS-analysen er risiko for vindfall 
av trær der skogen tynnes ut eller i randsoner til 
hogstfelt. Videre må forholdene til 
overvannshåndtering, og tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøyer behandles i analysen. 
Grunnforhold og eventuelle tiltak som er 



 

 

nødvendige for å ivareta områdestabilitet og 
setningsfare skal vurderes. NVEs sjekkliste inngår i 
grunnlaget for ROS-analysen. 
Funn i ROS-analysen innarbeides i 
plandokumentene og ved behov settes det krav i 
bestemmelsene for å ivareta nødvendig sikkerhet. 
Beregning av nedbørsfelt og overvannshåndtering 
vil utredes som en del av planarbeidet.  
 
Det skal utarbeides en vurdering av tiltaket i 
henhold til Naturmangfoldloven. 

Er det potensielle 
interessekonflikter som følger 
av planideen? 

Det ønskes å få avklart om skogbruksmyndigheten 
krever adkomst gjennom planområdet for uthenting 
av tømmer og tilrettelegging med snuplass utenfor 
planområdet. Det er ikke kjent andre 
interessekonflikter i området. 

Eventuelt andre opplysninger 
som forslagsstiller mener er 
relevante å opplyse om. 

Salget av tomter i eksisterende område Lauvlia har 
gått raskt og forslagsstiller har derfor behov for å få 
lagt til rette for utvidelse av boligområdet. 

Forslag til navn på planen 
 

Lauvlia øst 

Forslagsstiller 
 

Brynsås eiendom AS 
Norconsult AS er planfaglig konsulent 

Når ser forslagsstiller/ 
plankonsulent for seg at 
komplett planmateriale kan 
leveres inn? 

Mai 2021 

 
 
Oversikt hvilke arealtyper som ønskes regulert: 

Arealtype Sett 
kryss 

Boliger X 
Lekeplasser X 
Vegareal X 
Turveg X 

 
 
Det foreligger ingen skisser eller illustrasjoner av tiltaket pdd. 



 

 

Gjeldende plangrunnlag 

Kommuneplanens arealdel 
 
I gjeldende kommuneplan er området i hovedsak avsatt til bolig- fremtidig. Det er i 
tillegg ønske om å regulere inn et LNF-område mot sør. Forslag til planområde med 
kommuneplanens arealdel som bakgrunn er vist i figuren under: 

 

Figur 8 Forslag til planavgrensning med kommuneplanens arealdel 

 

 

  



 

 

Reguleringsplan: 
 
Tilgrensende reguleringsplan mot vest er detaljreguleringsplan Lauvlia vedtatt 
20.02.2014, planid E-207. Formålet med planen er frittliggende småhusbebyggelse. 
Figuren under viser kommuneplanbasen og reguleringsplanbasen fra kommunens 
planinnsyn. 
 

 

Figur 9 Gran kommunes planbase med detaljreguleringsplan Lauvlia og fremtidig 
boligbebyggelse i delområde Laulia øst i kommuneplanens arealdel. 


