
Referat fra oppstartsmøte – reguleringsplan for Laulia øst 
 

Sted:  Gran rådhus  

Dato: 04.11.2020 

Deltakere:  

Forslagsstiller: Brynsås Eiendom AS 
- Cecilie Janecke Svanberg Alm, kontaktperson (cecilie.svanberg.alm@hapro.no) 
 
Plankonsulent: Norconsult AS 
- Stine Radmann, sivilingeniør (Stine.Radmann@norconsult.com)  
 
Gran kommune: 
- Sigrid Lerud, fagansvarlig arealplan (sigrid.lerud@gran.kommune.no) 
- Arne Olav Olsen, enhetsleder samferdsel og park 

(arne.olav.olsen@gran.kommune.no) 
- Trygve Rognstad, enhetsleder vann og avløp 

(trygve.rognstad@gran.kommune.no)  
- Ellen Synnøve Tofteberg Hougsrud, Landbrukskontoret for Hadeland 

(ellen.hougsrud@gran.kommune.no) 
- Anne Lise Koller, saksbehandler plan (anne.lise.koller@gran.kommune.no) 
 
Forfall/andre: 
- Trond Marius Alm, leder Brynsås Eiendom AS (trond.alm@gilde.no) 
- Anne Borgedahl, enhetsleder plan, bygg og oppmåling 

(anne.borgedahl@gran.kommune.no) 
- Gro Nordal, fagansvarlig kart og oppmåling (gro.nordal@gran.kommune.no) 
- Kari Møyner, kulturvernkonsulent (kari.moyner@gran.kommune.no) 
- Rune Kyllenstjerna, Lunner og Gran brann og redning 

(Rune.Kyllenstjerna@gran.kommune.no) 
-  

Arkivnr: 20/02222 

PlanID: E286 
 
 
Agenda/sjekkpunkt Kommentar 
Presentasjon av møtedeltakerne 
Rolleavklaring (forslagsstiller, 
grunneier, plankonsulent, 
kommunens saksbehandler) 
 

Forslagsstiller er Brynsås Eiendom AS.  
 
Grunneier av gnr. 93, bnr. 6 og gnr. 95, bnr. 2 er Cecilie Janecke 
Svanberg Alm og Trond Marius Alm.  
 
Plankonsulent er Norconsult AS.  
 
Kommunens saksbehandler er Sigrid Lerud eller Anne Lise 
Koller. 

Planstatus 
Avklare forhold til 
kommuneplan og andre 
overordnede planer. 
 

Et område på ca. 76 daa ble tatt inn som framtidig 
boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, vedtatt 
20.06.2019. Det var innsigelse til området. Lauvlia øst ble tatt 
inn etter mekling 10.09.2019. Areal omkring dette området er 
avsatt til LNF (landbruk-, natur- og friluftsområde). Se figur 1. 
 
Området ligger inntil reguleringsplan for Laulia, vedtatt 
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20.02.2014. 
 
 

 
Figur 1: Utsnitt fra komuneplankart oppdatert etter mekling 
10.09.2019 sammen med utsnitt fra reguleringsplan for Laulia. 
 

Presentasjon av prosjektet/ 
planideen 
 

Det planlegges regulering av frittliggende småhusbebyggelse 
med tilhørende infrastruktur og uteopphold/ lekeareal. 
 
Omfang og volum ønskes i samme størrelse som nærliggende 
reguleringsplan for Lauvlia. Reguleringsplan for Lauvlia har 
vært lettsolgt, 40 % er solgt til personer som ikke var bosatt i 
Gran kommune.  
 
I tillegg til areal avsatt til framtidig boligformål i 
kommuneplanens arealdel, ønsker forslagstiller og ta med et 
areal på 14,2 daa innenfor eiendom 95/2 som er avsatt til LNF. 
Dette er et areal som har gode bokvaliteter/ gode utsikts- og 
solforhold. Området ligger plassert mellom nåværende og 
framtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. Avgrensning 
framgår av innsendt planinitiativ.  
 
Utkast til planområde er på ca. 90 daa. Innenfor dette området 
ligger riggområde for Lauvlia. Det er noe bløtt i noen områder. 
Det er aktivt landbruksområde rundt.  
 
Det er foreløpig ikke planlagt noe konkret innenfor planområdet. 
Planen er å utarbeide et planforslag i løpet av vinteren og kunne 
levere et planforslag i løpet av våren.  



 
 

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

Detaljregulering etter PBL § 12-3.  
 
Planavgrensning skal i utgangspunktet følge areal avsatt til 
boligbebyggelse i kommuneplanen. Forslagsstiller ønsker i 
tillegg ha med areal på ca. 14 daa som er avsatt til LNF. 
Kommunen er åpne for å vurdere dette med visse føringer: Areal 
som registret som innmarksbeite og avsatt til LNF kan ikke 
inngå i planområdet, samt at stiforbindelse fra sørøst i 
reguleringsplan for Lauvlia til Holtergutua reguleres inn slik at 
den kobler seg mot sti innenfor 95/1. For areal avsatt til LNF er 
det bestemmelser i kommuneplanens arealdel  om 30 m buffer 
mellom nye boliger og dyrka mark (for å forhindre støy, støv og 
lukt fra landbruksdrift). Dette kan f. eks. styres med 
byggegrense. 
 
Kommunen informerer om at det er en innsigelsesrisiko 
forbundet med å ta med areal avsatt til LNF i planområdet. 
Særlig fordi det tidligere var innsigelse mot Lauvlia øst. 
I oppstartsvarslet må det derfor argumenteres godt for at 
utvidelse skal være med.  
 
I tillegg må følgende inngå i planområdet:  
- Kommunal veg Løvlia (med nødvendige breddeutvidelser) 

fram til senterlinje av fylkesveg 2626 Movegen med 
frisiktsoner.  

- Innenfor gjeldende reguleringsplan for Lauvlia: De to midtre 
vendehammerne i sør, slik at det blir mulig å snu på disse uten 
å kjøre på turveg. For at det skal bli et sammenhengende 
planområde, tas en del av regulert turveg i sør med i 
planområdet. (Bakgrunnen for uoverensstemmelsen mellom 
plan og faktisk utbygging, var at eiendomsgrenser ikke var 
oppmålt før reguleringsplanen ble utarbeidet og vedtatt. Nye 
grenser ble fastsatt i en jordskiftesak.) 

Tilføyelse etter møtet: Noen av de regulerte eiendomsgrensene 
samsvarer ikke med resultatet av jordskiftesaken. Resultatet er 
at noen av boligtomtene går inn i regulert friområde. Dette kan 
resultere i at noen av de som har kjøpt boligtomt, ikke kan 
utnytte sin eiendom slik de har trodd. Gran kommune anbefaler 
derfor på det sterkeste at dette tas med i ny reguleringsplan og 
rettes opp. Vedlagt følger kart som viser uoverensstemmelsene. 

Planprogram  
Krav om konsekvensutredning 
iht. KU-forskriften? 

Forslagsstiller må være forberedt på at utvidelse av planområde 
uten KU, kan bli påtalt av statlige og regionale myndigheter – 
særlig siden det opprinnelig var innsigelse mot området. 
Oppstartsvarselet må inneholde god argumentasjon om dette, 
hvis planprogram ikke skal lages. 

Navn på planen   
Adressenavn, gatenavn 
 

Reguleringsplan for Lauvlia øst. 

Behov for nytt vegnavn for intern veg i planområdet. Forslag til 
vegnavn skal være en del av reguleringsplanforslaget slik at 



vegnavn sendes på høring samtidig og blir fastsatt av 
kommunestyret ved vedtak av plan.  

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

Innenfor foreslått planområde er følgende eiendommer: 
Eiendom 
(gnr/bnr) 

Tinglyst 
hjemmelshaver 

Kommentar 

93/6 Cecilie Janecke 
Svanberg Alm 
og Trond 
Marius Alm 

Usikker eiendomsgrense mot 
95/1, 95/3, 92/1, 92/13, 92/37, 
98/4 og kommunal veg. 

95/2 Usikker eiendomsgrense mot 
95/1 og 95/6.  

0/0  Kommunal veg Løvlia. Kun 
usikre eiendomsgrenser. 

Usikre eiendomsgrenser for eiendom 93/6 og 95/2 må være 
oppmålt før det kan planforslag innsendes for 
førstegangsbehandling. Usikre eiendomsgrenser langsmed 
kommunal veg Løvlia, kan oppmåles på seinere tidspunkt, for 
eksempel i forbindelse med grunnerverv. 
 
Kart som viser hvilke eiendomsgrenser som er usikre med 
unntak av dem langs kommunal veg Løvlia, er vedlagt 
møtereferatet. Grenser som må klarlegges/ måles opp er merket 
med blått. Skjema for kartlegging av eiendomsgrenser, 
rekvisisjon av oppmåling, finnes her:  
https://www.gran.kommune.no/oppmaaling-og-paavisning-av-
grenser.460990.no.html 

Oppmåling gjøres ikke i vinterhalvåret. Saker som sendes inn nå 
vil bli lagt i kø for oppmåling til våren. 

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

Adkomst:  
Fra fylkesveg Movegen via kommunal veg Løvlia. Kommunal 
veg er smal og må derfor utvides til samlevegstandard (6 m 
bredde på kjørefelt) og derfor inngå i planområdet med 
rekkefølgekrav. Inntil videre følges håndbok til Statens 
vegvesen. Dimensjonerende fartsgrense 50 km/t eller 60 km/t. 
(Øverste boliger innenfor reguleringsplan for Lauvlia bruker i 
dag kommunal veg Løvlia.) 
 
Utgangspunkt er at intern veg i planområdet reguleres til privat 
veg. 
 
Gang- og sykkelveg/ fortau:  
Ved flere enn 50 boenheter er det generell regel om gang- og 
sykkelveg eller fortau. Det er viktig med sikker atkomst til 
skole. I dag er det vinterbrøytet turveg gjennom reguleringsplan 
for Lauvlia. Reguleringsforslaget må sikre trygg atkomst for 
myke trafikanter/ binde sammen regulerte turveger med 
reguleringsplan for Lauvlia. Det må inn rekkefølgekrav om bom 
nederst av regulert turveg i Lauvlia ved kryss Movegen x 
Lauvlia. (Kommunen er i ferd med å sette om bom på søndre 
turveg og belysning av krysningspunkt.) 
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Parkering: Det tas utgangspunkt i kommuneplanens 
bestemmelse §1.11. Dersom det planlegges felles parkering, må 
bestemmelser inneholde krav til HC-parkering (5 %, minimum 1 
plass). Husk å lage bestemmelser som også løser parkering for 
utleiedel – uten at det medfører kjøring på turveg. 
Reguleringsbestemmelsene må sette krav om at parkering for 
evt. utleieenhet vises i stuasjonsplan.  
 
Renovasjon: Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) må 
kontaktes av plankonsulent/ forslagsstiller. Renovasjonsløsning 
skal være akseptert av HRA før offentlig ettersyn.   
Valg av løsning må begrunnes i planbeskrivelsen. Ved samlet 
plass for renovasjon, reguleres dette til «renovasjonsanlegg», 
med eierform felles.  
 
Snøopplag: Det må planlegges hvor snø skal kunne lagres ved 
brøyting. Avrenning fra snøopplag skal ivaretas som overvann. 
 
Vann og avløp: Det er kapasitet nedstrøms. Det er egen VA-
norm fra Gran kommune. Krav om teknisk plan i 
reguleringsbestemmelser. Plassering av VA-anlegg bør tidlig inn 
i planleggingen.  
 
Brann: Plankonsulent/ forslagsstiller tar kontakt med Lunner-
Gran brann og redning. Det må være tilgang for brannbil og 
brannvannsdekning. 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.  
 
El-nett: Forslagsstiller/ plankonsulent tar kontakt med Glitre 
Energi AS. Ved behov for trafo, reguleres dette inn med eget 
arealformål. 
 
Fjernvarmetilknytning: Det er ikke konsesjonsområde for 
fjernvarme her.  

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

Skoleveg må beskrives i planbeskrivelsen, også med tanke på 
vinter. Tilhører Moen skolekrets.  
 
Det må reguleres areal til lek/ uteoppholdsarealer. Dagens 
kommuneplanbestemmelser og rikspolitiske retningslinjer for 
barn og planlegging gjelder.  
 
Reguleringsbestemmelsene må inneholde kvalitetskrav til 
regulerte lekeplasser, antall lekeapparater, benker. 
Rekkefølgekrav om opparbeidelse må inn. Husk eierform felles 
(hvilke arealfelt de felles for). 

Overvann og flom.  Overvannsplan/ beregninger må gjøres samtidig med 
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Fordrøyning, flomveger, 
overvannsplan, tre-
trinnsstrategien 

reguleringsplanprosessen. Det må prosjekteres lokal fordrøyning 
(3-trinnsstrategi) og ved behov må det reguleres eget arealformål 
for «infiltrasjon/fordrøyning/avledning». Overvann er problem 
ved kryss Lauvlia x Movegen (stikkrenner må graves fram 
igjen). Overvann må ikke påvirke arealer nedstrøms (bebygde 
arealer, fulldyrka mark). Se figur 2. 
 
Det må innarbeides følgende reguleringsbestemmelse: 
«Utbygging innenfor planområdet skal ikke medføre raskere 
avrenning til overvannsnett eller vassdrag enn det som var 
tilfelle før utbyggingen.»  
 

 
Figur 2: Utsnitt fra komuneplankart/ vedtatte reguleringsplaner 
sammen med kartlag som viser beregna flomveger/ markfuktighet. 
 

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

Det må lages arealregnskap som viser hvor mye dyrkbart areal 
som inngår i planområdet. 
 
Naturmangfold: 
Prinsippene i naturmangfoldloven må svares ut.  

Innenfor planområdet er det august 2019 registret to naturtyper, 
naturbeitemark og rik gransumpskog. Sistnevnte er en sterk truet 
naturtype med moderat kvalitet. Dersom sistnevnte inngår i 
planområdet kan dette reguleres til naturvern. Det må vurderes 
om det må reguleres inn buffer rundt for å ivareta naturtypen.  

Om det finnes fremmede arter og hvordan hindre spredning skal 
også være med i naturmangfoldvurderingen. 
Reguleringsbestemmelser om håndtering av hageavfall på egen 
tomt og hindre av fremmede arter sprer seg ønskes. (Ser ofte at 
dette legges på grøntområder, i skråninger og over gjerder.) 



Lenker til naturbase og artskart: 
Naturbase: https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/ 

Artskart: https://artskart.artsdatabanken.no/app 
 

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

Beitegjerde mot utmark: Reguleringsbestemmelsene må 
inneholde rekkefølgekrav om etablering av beitegjerde mot 
utmark. Det må avklares hvem som har ansvar for vedlikehold 
av dette gjerdet. 
 
Tømmerdrift: Snuplass for tømmerbil bør etableres rett utenfor 
planområdet i nord-øst. Selve snuplassen kan ligge i areal avsatt 
til LNF. Veg gjennom feltet fram til snuplass for tømmerbil må 
bygges slik at den kan trafikkeres med tømmerbil (60 tonn og 24 
m vogntog). For å unngå potensielle konflikter ved 
skogavvirkning, bør vurderes behov for buffer mellom 
boligtomter og omkringliggende skog.  
 
Landbruksdrift: Ved etablering av boliger i umiddelbar nærhet 
til driftsbygninger i landbruket kan dette føre til utfordringer 
med støy, støv og lukt. Driftsbygningene/ gårdsdrifta kan bli 
utvidet, eller type drift kan bli endret til noe annet enn dagens. 
Erfaringsmessig fører dette til konflikter på grunn av støy, støv, 
lukt og økt trafikk, og til ugunstige tider på døgnet. Det bør 
derfor være en viss avstand mellom boliger og driftsbygninger.  
 
Ferdselsforbindelse til utmark: Fra kommunal veg Løvlia/ låve 
på eiendom 95/10 er det en gammel ferdselsforbindelse til 
utmark/ seter. Planforslaget må sikre gjennomgang til utmark. 
Sti fra denne ferdselsforbindelse til 95/3 må sikres/ reguleres 
slik at sammenkobles eksisterende sti innenfor 95/3. 
 
Sti til Holtergutua: Dersom del av eiendom 95/2 inngår i 
planområdet må stiforbindelse til Holtergutua reguleres inn slik 
at den sammenkoples med sti innenfor 95/1.  
 
Skiløype: Reguleringsplan må sikre eksisterende skiløypetrase. 
 
Kulturminner: Innlandet fylkeskommune vil trolig kreve 
arkeologisk registering av areal når det varsles om planoppstart. 
 
Støy: I reguleringsbestemmelsene skal det vises til tabell i 
Miljøverndepartements veileder om støy, T-1442. (Støysone 
skal vises i kartet og ha bestemmelser, inkludert anleggsstøy.) 
Kommunen har ikke nyere trafikktall for den kommunale vegen 
Løvlia, men i 2006 var ÅDT ca 80. Dette var imidlertid før 
utbyggingen startet. 
 
Tilgjengelige boenheter: 
Planen må redegjøre for andel tilgjengelige boenheter og ha krav 
til andel. 
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BRA: 
I tillegg til %BYA er det mulig at det kommer krav om at planen 
skal inneholde bestemmelse om maks BRA samlet for hele 
planen. Dette avklares nærmere før innsending. 

Estetikk og landskapstilpasning 
Trebruk, fjernvirkning, nasjonalt 
verdifullt 
kulturlandskapsområde 
 

Redegjørelse om landskapstilpasning og estetikk skal følge 
reguleringsplanen, jfr. estetiske retningslinjer til 
kommuneplanens arealdel.   
 
Reguleringsbestemmelsene må sikre at planområdet og 
bygninger blir bedre landskapstilpasset enn det som tilfelle 
innenfor reguleringsplan for Lauvlia. 
 
Det bør vurderes om det skal lages noe strammere regler for 
byggestil/takvinkel enn i gjeldende plan. Svært brutal blanding 
av tradisjonelle/kopier av gamle hus og ultramoderne hus. F. eks 
bestemmelser om at saltak ikke er tillatt? 
 
Terrengfyllinger er et problem i dag. Det må være bestemmelser 
om høyder på terrengfyllinger og tilplanting/plastring. Eventuelt 
krav om underetasje der tomta er bratt.  
 

 
Anleggsfase 
Massehåndteringsplan, 
mellomlagring, anleggstrafikk, 
støy, støv, tilsmussing av veger, 
trafikk, tidsbegrensninger 
(naboer, skoleveg) 
 

 
Det må beskrives i planbeskrivelse hvordan anleggsfasen skal 
løses. Det må gis bestemmelser om hvordan mellomlagring av 
masser skal løses. Ut fra flyfoto ser man at et område på ca. 7 
daa er tatt ulovlig i bruk som massehåndteringsplass. 
 
Det må tas inn bestemmelser som sikrer trygg atkomst til 
skoleveg og lekeplasser også i anleggsfasen. 
 
Det forutsettes at eksisterende veger ikke ødelegges i 
anleggsfasen. Kommunal veg Løvlia er ikke bygget for 10 tonn 
akseltrykk i dag. Husk teleløsning(restriksjoner) om våren. 
 

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

Plankonsulent utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyse. Bruk siste 
veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB). Link: https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-
arealplanlegging 
Brannvannsdekning – hør med 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  

 
Kommunen vurderer at det ikke er behov for utbyggingsavtale.  
Anleggsbidragsavtale? Kun VA-hovedledning gjennom det 
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eksisterende Lauvlia-feltet er tatt over av kommunen.  
Prosess 
Varsling, dialog, samarbeid 
naboer, underveismøte, 
medvirkning, høring/offentlig 
ettersyn, klageadgang 
 

Kommunens veiledning til planarbeidet: 
https://www.gran.kommune.no/slik-lager-du-
reguleringsplan.478892.no.html 
 
Kart bestilles fra http://tema.webatlas.no/gran/kartbestilling. 
 
Kommunen ser gjennom varslingsdokumenter og sosi-fil over 
avgrensning, før formell varsling av planoppstart. I 
varslingsdokumentene må det stå at kommunen skal ha kopi av 
alle innspill.  
Det blir avklart i løpet av planprosessen om det er nødvendig 
med planskjema som tidligere lå på nettsiden: 
https://www.planoppland.no/no/Planskjema 
 
Kart og adresseliste for berørte hjemmelshavere bestilles via e-
torg, mens liste over øvrige høringsparter finnes under 
kommunens veiledning til planarbeidet.  
 
Kommunen legger ut informasjon om planoppstart på 
kommunens nettside og i sosiale media. Forslagsstiller må sette 
inn annonse i avisen Hadeland. 
  

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

Det er et krav at planforslaget følger gjeldende lover, forskrifter 
og veiledninger.  
 
Med tanke på framstilling av kartet vises det til: 
www.regjeringen.no/kartforskriften 
 
Til 1.gangsbehandling sendes planforslag med enkelt-filer 
inkludert SOSI-fil av planen (ikke zip-fil). Sendes til 
postmottak@gran.kommune.no med kopi til saksbehandler. 
Tekstdokumenter (reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse) 
oversendes både som word og pdf. Filene skal navnes sånn at 
det framgår av filnavn hva filen inneholder. 

Planbeskrivelse oppdateres etter høring av plankonsulent/ 
forslagsstiller. Ved endringer av plankart etter høringsperioden, 
sender plankonsulent revidert SOSI-fil i tillegg til pdf-fil. 

Etter sluttvedtak oppdateres tegnforklaring (behandling etter 
PBL), og forside planbeskrivelse med vedtaksdato. 
Kommunevåpen skal bare være på plankartet når kommunen er 
forslagsstiller. Ordfører skriver under på plankartet. 
 

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 og fulgt av plankonsulent. Mye 
informasjon er samlet på www.planlegging.no. 
 

https://www.gran.kommune.no/slik-lager-du-reguleringsplan.478892.no.html
https://www.gran.kommune.no/slik-lager-du-reguleringsplan.478892.no.html
http://tema.webatlas.no/gran/kartbestilling
https://www.planoppland.no/no/Planskjema
http://www.regjeringen.no/kartforskriften
mailto:postmottak@gran.kommune.no
http://www.planlegging.no/


Kommunale føringer er kommunal VA-norm. 
 

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

Gebyrer 
Behandlingsgebyr 
 

Behandlingsgebyr framkommer på kommunens nettside. 
https://www.gran.kommune.no/priser-og-
gebyrer.463302.no.html   
Nye gebyrer vil gjelde for 2021. 
Det er eget gebyr for oppstartsmøte. Det er også gebyr for 
underveismøter. Behandlingsgebyr for politisk behandling 
beregnes etter areal.  
 

Framdrift Normalt må man beregne at planprosessen tar et år.  
 

Annet Kommunen ønsker dialog underveis ved utarbeidelse av forslag 
til detaljreguleringsplan. Det er ønskelig med et arbeidsmøte 
med presentasjon før formell innsending til 
førstegangsbehandling. 
 

 

https://www.gran.kommune.no/priser-og-gebyrer.463302.no.html
https://www.gran.kommune.no/priser-og-gebyrer.463302.no.html

