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MØTEINNKALLING   
 

Kommunestyret 
 
Dato: 03.04.2019 17:00  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00023  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Willy Westhagen, og meldes via epost 
willy.westhagen@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. 
 
 

Tema/orienteringer 
 Operafest Røykenvik løfter unge talenter og regionen internasjonalt  

v/ daglig leder Morten Wien 
 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 21.02.2019  

15/19 16/01022-7 Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017/2018.  

16/19 16/00015-99 Kontrollutvalgets årsrapport 2018  

17/19 19/00090-5 
Forvaltningsrevisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland 
- styring og kontroll 

 

18/19 16/03197-16 Finansforvaltningsrapport 2018  

19/19 18/01894-49 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1  

20/19 
16/00113-
192 

Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018  

21/19 17/01130-5 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune  

22/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

23/19 19/00403-2 
Bevilgning av midler til arkeologiske registreringer på kommunens 
friområde i Røykenvik og driftstilskudd til Operafest Røykenvik AS 2019 

 

24/19 16/01164-25 Ulsnestangen badeplass - Leieavtale for to parseller, gnr. 113 bnr. 2  

mailto:willy.westhagen@gran.kommune.no
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25/19 18/04026-2 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  

26/19 16/00004-11 Områderegulering Bjoneroa - sluttbehandling  

27/19 16/02093-84 Reguleringsplan for Rognekollen økogrend - sluttbehandling  

28/19 19/00009-2 
Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - avklaring av rom- og 
funksjonsprogram for investeringsprosjekt 690. 

 

29/19 
16/02867-
130 

Valg av ny leder og nytt medlem til klagenemnda  

30/19 16/00025-26 Valg av ny fast møtefullmektig til forliksrådet  

31/19 
16/02867-
134 

Valg av nytt medlem til eldrerådet  

32/19 
16/02867-
128 

Valg av nytt medlem til formannskapet  

33/19 
16/02867-
129 

Valg av ny varaordfører  

    

 
 
Gran kommune, Jaren, 25. mars 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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15/19 Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017/2018. 
 
Arkivsak-dok.  16/01022-7 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Mona Mikalsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 13/19 

Kommunestyret 03.04.2019 15/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannens innstilling:  
1) Kommunestyret tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017–2018 til etterretning.  
2) Kommunestyret forutsetter at rådmannen og skolene bruker vurderinger og konklusjoner i 

Tilstandsrapporten som utgangspunkt for forbedringsarbeid og styrket innsats for bedre 
læringsmiljø og bedre læringsresultater, med spesielt fokus på regning/matematikk og 
forskjellene mellom kjønn.  

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Tilstandsrapporten for grunnskolen blir i år presentert i orienteringsmøtet 24. januar og behandlet i 
kommunestyremøtet 21. februar 2019. Resultatene viser at elever i Gran presterer om lag på 
gjennomsnittet på nasjonale prøver, det betyr at vi har noe å strekke oss etter med tanke på mål i 
kvalitetsplanen. Det er positivt at enkeltskoler har gode resultater på nasjonale prøver, men 
variasjonen mellom skoler er for stor.  Det er for stor forskjell mellom kjønn mht. læringsresultater. 
Leseferdigheter forbedres fra 8. til 9. trinn. Elever opplever i hovedsak en positiv læringskultur og 
trives på skolen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Stortingsmelding nr. 31 (2007–2008), Kvalitet i skolen, fokuserer på viktigheten av at 
styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten i 
grunnopplæringen, for å kunne følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.  
  
Kommunestyret vedtok i sak 51/15, 18.06.15 retningslinjer for hva rapporten i Gran skal inneholde 
med hensyn til læringsresultater og læringsmiljø. I sak 113/16, 13.10.16 vedtok kommunestyret 
sammen med behandlingen av Tilstandsrapport for 2015–2016 at rapporten skulle inneholde: 
Splittet tallmateriale på kjønn fra og med skoleåret 2016–2017. Resultatene fra nasjonale prøver i 
engelsk skal være en del av rapporten.  
  
Tallene som utgjør grunnlaget for fremlagte grafer og tabeller er hentet fra skoleporten.no.  
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
I Opplæringsloven § 13-10 er det fastlagt at det skal utarbeides en rapport om tilstanden i 
grunnskolen. Rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret.  
 
 
Eksisterende planer 
Kvalitetsplan for grunnskolen 2017–2020   
 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke aktuelt 
 
Økonomi 
Økonomiske konsekvenser for å gjøre noe med utfordringer pekt på i rapporten er ikke tatt med i 
vurderingene i rapporten.  
 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 

 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Tilstandsrapporten tar utgangspunkt i oppbyggingen i den forrige, etter vedtak i kommunestyret 
18.06.15, med tillegg etter vedtak 13.10.16.  
 
Rapporten gir ikke hele bildet av tilstanden i grunnskolene i Gran. Mangfoldet i skolene er stort. Årets 
rapport har med praksisfortellinger fra følgende skoler: Moen, Trintom, Gran ungdomsskole og 
Brandbu ungdomsskole. Skoleadministrasjonen vektlegger å vise fram arbeidet som gjøres i 
praksisfeltet, slik at skoleeier også får et bilde hverdagslivet på skolene i kommunen.   
 
Rapporten slik den fremlegges har et omfang som tidligere år. Arbeidsgruppen som så på 
tilstandsrapporten var opptatt av å få ned omfanget av rapporten. Dersom alle ønsker og bestillinger 
skal være en del av rapporten, altså enda mer detaljer sammen med flere områder og 
praksishistorier, vil rapporten fort dobles i omfang. 
I forbindelse med presentasjonen av kommende tilstandsrapport (2018–2019) ses det på muligheter 
for å vise fram innholdet i skolene på andre måter.  
  
Tallene for den enkelte barneskole på de nasjonale prøvene har en svakhet. Tallene gir en indikasjon 
på hvor skolen ligger, men er ikke det eksakte tallet for mestringsnivå. Bakgrunnen for dette er at det 
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her er brukt sum andel på hvert mestringsnivå for perioden, dividert på antall år. For flere av skolene 
varierer elevtall fra år til år mye. Denne regnemåten kan dermed gi forholdsvis store feilmarginer, 
men er det beste som er mulig innenfor tilgjengelige ressurser.  
  
Rapporten gir ikke et fullstendig bilde av alt det gode arbeidet som gjøres i skolene i kommunen. Den 
gir heller ikke en vurdering av alle utfordringene skolene står ovenfor, men peker på 
hovedutfordringene innenfor læringsresultater og læringsmiljø.  
 
Positive trekk:  

 Enkeltskoler har gjennomgående gode resultater på nasjonale prøver selv om kommunen 
totalt ligger omlag på landsgjennomsnittet på nasjonale prøver, med noen variasjoner.  

 Gode resultater i lesing og engelsk på femte trinn og forbedring av leseferdighetene fra 8. til 
9. trinn. 

 Elevene opplever en positiv læringskultur og trives på skolen. 

 Utprøving av nye arbeidsmetoder og samarbeid lokalmiljøet er positivt.  
 

  
Utfordringer:  

 Beholde de gode resultatene og forbedre de som ligger lavere enn målene i Kvalitetsplanen 

 Forskjeller mellom barneskolene mht. læringsresultater 

 Forskjeller mht. læringsresultater fra år til år 

 Fremdeles for store forskjeller mellom kjønn, spesielt på grunnskolepoeng og eksamen 

 Det er fremdeles elever som blir mobbet. (Mobbetallene er høye på ungdomstrinnet, da 
særlig på Brandbu ungdomsskole. Det er satt inn tiltak og gjort ny kartlegging som viser at 
situasjonen er under kontroll.) 

 
 
Videre arbeid:  

 Fortsatt høyt fokus på leseopplæring, med ekstra oppmerksomhet på leseutviklingen på 
mellomtrinnet  

 Klarere satsning på matematikk og regning som ferdighet i hele grunnskolen  

 Særlig fokus på gutters læringsutbytte, spesielt utviklingen gjennom ungdomstrinnet  

 Kontinuerlig og systematisk arbeid for et trygt og inkluderende skolemiljø fritt for mobbing  

 Videreutdanning av lærere slik at skolene i Gran møter kravene mht. formell 
undervisningskompetanse i 2025 

 Fokus på skolebasert kompetanseutvikling og kompetansedeling mellom skolene  
  
  
  
  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ikke aktuelt  
 

 
Dato: 13. februar 2019 
Godkjent av rådmannen 
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Vedlegg til sak 

Tilstandsrapport - 

endelig oppdatert utgave 18.02.2019 
  



 7  

16/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00015-99 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 16/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2018 til orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kontrollutvalget i Gran kommune – årsrapport 2018 Ja 
 
 

Oppsummering 
I tråd med tidligere praksis er det laget årsrapport for kontrollutvalget til kommunestyret, om 
utvalgets virksomhet i 2018. Rådmannens innstilling er i samsvar med kontrollutvalgets innstilling 
til kommunestyret. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget behandlet årsrapport for 2018 i møtet 15.03.2019, som sak 17/2019. Saken er 
oversendt til sluttbehandling i kommunestyret. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992, § 77. 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.1994. 
 
Eksisterende planer 
Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016 - 2019. 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant. 
 
Økonomi 
Ikke relevant. 
 
Bemanning 
Ikke relevant. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
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Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Kontrollutvalget er kommunestyrets organ, jf. kommuneloven § 77. Årsrapporten som fremlegges er 
utvalgets oppsummering av egen aktivitet i 2018. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen. 
 

 
Dato: 20. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Brev 07-19 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018 - innstilling til kommunestyret 

Årsrapport 2018 

Kontrollutvalget Gran
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17/19 Forvaltningsrevisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland 
- styring og kontroll 
 
Arkivsak-dok.  19/00090-5 
Arkivkode.  026  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 17/19 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering, og har merket seg rapportens 
hovedkonklusjoner:  

a) Styringsdokumentene er i varierende grad aktive styringsdokumenter i styringen av 
vertskommunesamarbeidene på Hadeland.  

b) Det er etablert rapporteringsrutiner og møteplasser som gir muligheter for politisk og 
administrativ styring og kontroll av de interkommunale samarbeidene, men at noen 
rutiner dels ikke er fulgt, dels ikke oppleves som nyttige.  

c) Samarbeidet med andre fagmiljøer fungerer tilfredsstillende for de tre kontrollerte 
vertskommunesamarbeidene. Det er imidlertid ikke enighet mellom 
deltakerkommunene om størrelsen på ressursene i innkjøpssamarbeidet og hvordan 
ressursene skal organiseres.  

2. Rådmannen bes om å følge opp revisjonsrapportens anbefalinger om å:  

a) Revidere gjeldende styringsdokumenter og rutinebeskrivelsene med hensyn til:  

• Tidspunkt for VKS-møtene.  

• Budsjett- og målsettingsprosessen.  

• Rapporteringsrutinene.  

• Rutine for fast orientering om samarbeidsordninger i kommunestyrene og 
felles formannskapsmøter.  

b) Legge vekt på at informasjonen som gis fra vertskommunen til samarbeidskommunen 
skal inneholde god og relevant styringsinformasjon om felles samarbeid.  

c) Ta inn et punkt om felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen 
mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV om introduksjonsprogrammet, 
jf. krav i Rundskriv Q-27/2015.  

3. Rådmannen bes om å følge opp at viljeserklæringen blir fremmet til politisk behandling. Formålet 
med erklæringen var å forankre og danne en visjon for det interkommunale samarbeidet på 
Hadeland. Viljeserklæringen ble sist vedtatt høsten 2010, med intensjon om politisk fornyelse og 
løpende orienteringer i kommunestyret om samarbeidsordningene kommunen deltar i.  

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forvaltningsrevisjonsrapport: Interkommunalt samarbeid på Hadeland – styring og Ja 
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kontroll 
Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 15.03.2019 Ja 
  
 
 

Oppsummering 
Kontrollutvalget har gjennomført en forvaltningsrevisjon av «Interkommunalt samarbeid på 
Hadeland – styring og kontroll». Revisjonsrapporten legges fram til behandling i kommunestyret 
med kontrollutvalgets innstilling. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke hvordan de tre 
Hadelandskommunenes system for styring og kontroll med interkommunale samarbeider fungerer. 
 
Kontrollutvalget har oversendt rapporten til sluttbehandling i kommunestyret, på bakgrunn av 
utvalgets vedtak i møte 15.03.2019. Vedtaket er innstillingen til kommunestyret. 
 
Forvaltningsrevisjonens bakgrunn, problemstillinger og konklusjonen fremgår av den vedlagte 
rapporten. 
 
Rapporten er forelagt rådmannen til uttalelse jf. kommuneloven § 66 nr 6. 

  
 
 
 

Vedlegg til sak 

Brev 08-19 Gran sak 

til k.styret - REVISJONSRAPPORT - INTERKOMMUNALT SAMARBEID PÅ HADELAND
 

Revisjonsrapport 

Interkommunalt samarbeid på Hadeland - styring og kontroll
 

Møteprotokoll KU 

Gran 15.03.2019  
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18/19 Finansforvaltningsrapport 2018 
 
Arkivsak-dok.  16/03197-16 
Arkivkode.  250  
Saksbehandler  Kjersti Vatshelle Myhre 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 7/19 

Kommunestyret 03.04.2019 18/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 7/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Gausen 
Anne Solstad (GBL) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
Gran kommunes finansforvaltningsrapport 2018 tas til orientering.  
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Gran kommunes finansforvaltningsrapport 2018 tas til orientering.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Finansforvaltningsrapport 2018 Ja 
 
 

Oppsummering 
Rapporten gir en oversikt over kommunens forvaltning av ledig likviditet og midler beregnet for 
driftsformål, samt gjeldsportefølje og finansavtaler. Det er ingen vesentlige avvik mellom faktisk 
forvaltning og risikorammene i finansreglementet.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
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Gran kommunes finansreglement.  

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven og finansforskriften. 
 
Eksisterende planer 
Gran kommunes finansreglement 
 
Gjeldende vedtak 
Gran kommunens finansreglement 
 
Økonomi 
Ingen konsekvens 
 
Bemanning 
Ingen konsekvens 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rapporten viser ingen avvik fra gjeldende reglement.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Finansforvaltningsrap

port 3. tertal 2018
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19/19 Rebudsjettering av investeringsprosjekter fra 2018 til 2019, del 1 
 
Arkivsak-dok.  18/01894-49 
Arkivkode.  150  
Saksbehandler  Kjersti Vatshelle Myhre 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 8/19 

Kommunestyret 03.04.2019 19/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 8/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Solstad (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Morten Gausen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 

1. Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet 
for 2019. Budsjettskjema endres slik:  
Investeringer i anleggsmidler økes med     kr 17 402 581  
Momskompensasjon økes med     kr   1 758 834 
Tilskudd økes med      kr    2 509 812 
Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler)  kr 13 133 935  

 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar rebudsjettering av investeringsprosjekter til investeringsbudsjettet 

for 2019. Budsjettskjema endres slik:  
Investeringer i anleggsmidler økes med     kr 17 402 581  
Momskompensasjon økes med     kr   1 758 834 
Tilskudd økes med      kr    2 509 812 
Bruk av lånemidler økes med (ubrukte lånemidler)  kr 13 133 935  

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Detaljert budsjettjustering investeringer 2019 Ja 
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Oppsummering 
Investeringsprosjekter med restmidler fra 2018 som ikke har budsjettmidler i 2019 og har aktivitet 
før kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2018, må tilføres restmidler fra 2018 i denne 
saken.   

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Investeringsbudsjettet er ettårig og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne påføre kommunen 
utgifter for 2019. Investeringsprosjekter med restmidler fra 2018 som ikke er budsettert i 2019 og 
som kan ha eller har aktivitet før kommunestyrets behandling av årsregnskapet for 2018, må tilføres 
midler fra 2018.  
 
Budsjettskjema 2B i 2019 justeres slik: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Gjeldende budsjett- og regnskapsforskrifter.  
Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap.  
 
Eksisterende planer 
Investeringsprosjekter for 2018 og investeringsbudsjettet for 2019.  
 
Gjeldende vedtak 
Justert investeringsbudsjett for 2018. Investeringsbudsett/Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022.  

 Investerings-

utgift 

 Mva komp, 

lånemidler og 

tilskudd 

607 Mohagen Vest 126 073               

612 Ny base Markatun 141 147               

616 Biler brann og redning 1 215 358           

615 Flomsikring Hovsbekken 4 882 528           

916 Veger - asfaltering 2 168 035           

976 Brandbu tilrettelegging/videreutvikling 1 767 370           

986 Tiltakspakke EPC 3 376 186           

990 Vann - Paulsrud - Moen bedehus 3 725 885           

Momskompensasjon 1 758 834         

Ubrukt lånemidler 13 133 935       

Tilskudd 2 509 812         

17 402 581         17 402 581       
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Økonomi 
Investeringsbudsjettet for 2019 må justeres. Investeringene finansieres med momskompensasjon, 
tilskudd og ubrukte lånemidler fra tidligere år.  
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Ved å overføre restmidler fra 2018 kan investeringsprosjektene videreføres og/eller sluttføres i 2019.  
 
Alternativt kan kommunestyret velge å stoppe enkeltprosjekter, dersom det ikke bryter med 
bindende avtaler. Hvis en ikke ønsker å sluttføre prosjektene kan dette også få uheldige 
konsekvenser for «nytten» av allerede gjennomførte tiltak, noe som eventuelt bør bes utredet før 
endelig vedtak fattes.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen.  
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Rebudsjettering 

investeringer 2018-2019, del 1 
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20/19 Sluttregnskap investeringsprosjekter per 31.12.2018 
 
Arkivsak-dok.  16/00113-192 
Arkivkode.  614  
Saksbehandler  Gaute Øvrebotten 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 9/19 

Kommunestyret 03.04.2019 20/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 9/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Morten Hagen (GBL) 
Leif Arne Vesteraas 
Ordfører Willy Westhagen 
 
Pål-Arne Oulie (Sp) stilte spørsmål ved økonomiske kostnader i framtiden, ved prosjektet ved 
Brandbu Barneskole. Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas noterte spørsmålet og vil 
besvare det skriftlig.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
1. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 950 Ny kommunal barnehage 

(Fagerlund) til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 39,9 millioner kroner mot justert 
utgiftsramme på 37,8 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 2,1 millioner kroner. 

2. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 977 Brandbu ungdomsskole – 
rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 95,8 millioner kroner mot 
justert utgiftsramme på 78,5 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 17,3 millioner kroner. 

3. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 978 Brandbu barneskole til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 151,5 millioner kroner mot justert 
utgiftsramme på 161,0 millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 9,5 millioner kroner. 

4. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 984 Markadompa til orientering. 
Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 52,5 millioner kroner mot justert utgiftsramme på 56,0 
millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. 

 
 
 
 
Saksfremlegg 
 



 17  

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 950 Ny kommunal barnehage 

(Fagerlund) til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 39,9 millioner kroner mot justert 
utgiftsramme på 37,8 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 2,1 millioner kroner. 

2. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 977 Brandbu ungdomsskole – 
rehabilitering til orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 95,8 millioner kroner mot 
justert utgiftsramme på 78,5 millioner kroner, dvs. en overskridelse på 17,3 millioner kroner. 

3. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 978 Brandbu barneskole til 
orientering. Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 151,5 millioner kroner mot justert 
utgiftsramme på 161,0 millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 9,5 millioner kroner. 

4. Kommunestyret tar sluttregnskapet for investeringsprosjektet 984 Markadompa til orientering. 
Sluttregnskapet viser påløpt utgift på 52,5 millioner kroner mot justert utgiftsramme på 56,0 
millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Sluttregnskap prosjekt 950 Ny kommunal barnehage Ja 
Sluttregnskap prosjekt 977 Brandbu ungdomsskole Ja 
Sluttregnskap prosjekt 978 Brandbu barneskole Ja 
Sluttregnskap prosjekt 984 Markadompa Ja 
  
 
 

Oppsummering 
Rådmannen legger i saken fram sluttregnskap for fire avsluttede investeringsprosjekter (per 
31.12.2018): Ny kommunal barnehage (Fagerlund), Brandbu ungdomsskole – rehabilitering, 
Brandbu barneskole og Markadompa. I sluttregnskap ligger vekten på å vise forbruk og avvik i 
forhold til gitt ramme. Sluttregnskapet viser også prosjektspesifikk finansiering der dette er 
aktuelt, og generell finansiering (momskompensasjon og lån). Rådmannen anbefaler 
kommunestyret å ta sluttrapportene til orientering. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Saken behandler sluttregnskap for investeringsprosjektene 

 950 Ny kommunal barnehage (Fagerlund) 

 977 Brandbu ungdomsskole – rehabilitering 

 978 Brandbu barneskole 

 984 Markadompa 

Sluttregnskapene avgis på grunnlag av veilederen Budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskapet (Kommunal- og regionaldepartementet 2011/2016), pkt 7.4.  Her står det 
bl.a. «Sluttregnskapene avsluttes ved overtakelse og bruk av investeringsobjektet.»; og: 
«Sluttregnskap for investeringsprosjekter. «Investeringsprosjekter avsluttes med å sette opp et 
sluttregnskap, hvor avvik i forhold til kostnadsrammen framgår. Sluttregnskapet kan vise 
prosjektspesifikk finansiering, og salderes med generell finansiering. Eventuelle påløpte utgifter i 
garantiperioden føres opp i egne prosjekter.»  
 
Sluttregnskapene omhandler derfor det som enkelt kan kalles «byggeprosjektet». For flere av 
prosjektene har det vært slik at prosjektet har fullført gjenstående arbeider etter at 
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driftsorganisasjonen har tatt bygget i bruk (tjeneste og eiendomsavdeling), etter overtakelse. Disse 
arbeidene, som prosjektet har bestilt, er også regnskapsført på prosjektet, og inngår i tallene som 
rapporteres. 
 
Prøveperioden for tekniske anlegg er forvaltet av driftsorganisasjonen og er ikke belastet 
byggeprosjektet. 
 
Det er fortløpende avgitt rapport fra prosjektene i tertialrapporter og årsregnskap.  
 
Regnskapsoppstillingen i tabellen under viser påløpte utgifter (brutto) og såkalt prosjektspesifikk 
finansiering for de fire prosjektene samlet per 31.12.2018.  
I finansieringen inngår «øremerkede tilskudd» (for eksempel  investeringstilskudd fra Husbanken) og 
momskompensasjon og lån som vises samlet som «annen generell finansiering». 
 

 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommunal- og regionaldepartementets veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskapet (KRD 2011/2016).   
 
Eksisterende planer 
- 
 
Gjeldende vedtak 
- 
 
Økonomi 
Merforbruk er dekket inn ved tilleggsbevilgning i egne saker, eller i vedtak i årsoppgjør. 
 
Bemanning 
- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
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Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Det er utarbeidet separat sluttregnskap i samsvar med KRD-veilederens oppstilling for hvert av 
investeringsprosjektene 950, 977, 978 og 984.  
Sluttregnskap med oppsummerende forslag til vedtak, følger vedlagt, hvert prosjekt for seg.  
 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å fatte vedtak per prosjekt som foreslått i vedlagte 
sluttregnskaper. 
 
Alternativt kan kommunestyret vedta å sende saken tilbake til rådmannen for ytterliger detaljering 
for ett eller flere av prosjektene. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
 

 
Dato: 11. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 

Vedlegg til sak 

Sluttregnskap - 

vedlegg 1 - prosjekt 950 Fagerlund barnehage 

Sluttregnskap - 

vedlegg 2 - prosjekt 977 Brandbu ungdomsskole 

Sluttregnskap - 

vedlegg 3 - prosjekt 978 Brandbu barneskole 

Sluttregnskap - 

vedlegg 4 - prosjekt 984 Markadompa 
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21/19 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune 
 
Arkivsak-dok.  17/01130-5 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Leif Arne Vesteraas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune godkjennes.  

2. Rådmannen bes følge opp tiltakslista i risiko- og sårbarhetsanalysen kap. 11.3. og foreslå 
prioritering av tiltak og om nødvendig å innarbeide kostnader i forslag til budsjett og økonomiplan. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Både i plan- og bygningsloven og i lov om kommunal beredskapsplikt ligger det et krav om at 
kommunene skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse når det gjelder samfunnssikkerhet.  
I denne saken fremmes vedlagte dokument Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune og 
Lunner kommune for godkjenning av kommunestyret. Analysen er utarbeidet i samarbeid mellom 
Gran og Lunner kommuner med bistand fra Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 v/Magne Eikanger.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
«Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av 
sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og 
materielle verdier.»  
Forskrift om kommunal beredskapsplikt  
Kommunene har et ansvar innenfor sine geografiske områder å ha en god beredskap for at 
innbyggere, materielle verdier og miljø ivaretas på en god måte ved kriser, samt å jobbe 
forebyggende for om mulig å hindre kriser eller reduserer omfanget av kriser.  
For å kunne gjøre det, må en først identifisere hvilke trusler som finnes, i hvilken grad det er 
sannsynlig at de vil inntreffe og hvor store konsekvenser det vil gi dersom de inntreffer. Det er dette 
en risiko- og sårbarhetsanalyse gir oversikt over. Risiko- og sårbarhetsanalysen er også 
grunnlagsdokument ved utarbeidelse av kommuneplaner. 
 
Gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland ble utarbeidet i 2012. Siden den gang har 
Jevnaker trådt ut av samarbeidet, så risiko- og sårbarhetsanalysen denne gangen omfatter Gran og 
Lunner kommuner.  
 

  
Konsekvenser 
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Lover og forskrifter 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret har følgende 
bestemmelse:  
§ 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse  
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 
Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. 
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, 
og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.  
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 
 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt har følgende bestemmelse: 

§ 2.Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 

systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og 

hvordan disse kan påvirke kommunen. 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 

Analysen skal som et minimum omfatte: 

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. 

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. 

e) 
kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med 

utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller 

oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante 

aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. 
 
 
 
Eksisterende planer 
ROS-analysen skal danne grunnlag for vurderinger av behov for endringer i kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel.  
Gjeldene ROS-analyse ble utarbeidet i 2012. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen konkrete vedtak 
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Økonomi 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men oppfølging av tiltak i ROS-analysen vil kunne få 
økonomiske konsekvenser som må innarbeides i framtidige økonomiplaner.  
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for bemanning.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Trusselbildet endrer seg med tiden. I et samfunn i stadig endring er det naturlig at vi har andre 
trusler i dag enn vi hadde for mange år tilbake. Klimaendringer, nye former for kritisk infrastruktur og 
samfunnsendringer er eksempler på faktorer som gjør at det jevnlig er behov for oppdateringer av 
risiko- og sårbarhetsanalysen. Analysen brukes også som grunnlagsdokument ved revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen for Gran kommune og Lunner kommune analyserer 38 uønskede 
hendelser. Det er ikke avdekket nye store utfordringer sammenlignet med gjeldende analyse. I 
analysens kapittel 11 er det ført opp aktuelle tiltak som kan redusere sannsynligheten for at 
hendelsen skal inntreffe eller redusere konsekvensene om den uønskede hendelsen likevel skjer. Når 
risiko- og sårbarhetsanalysen er godkjent av kommunestyret, skal rådmannen med utgangspunkt i 
kapittel 11.3 prioritere gjennomføring av aktuelle tiltak. Der det er behov for bevilgninger, må dette 
innarbeides i budsjett og økonomiplan. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal inngå i arbeidet med 
kommunens beredskapsplaner og øvrig planverk. 
  
Analysens kapittel 8 beskriver organiseringen av arbeidet og medvirkning av eksterne aktører. Risiko- 
og sårbarhetsanalysen skal sendes på høring til regionale myndigheter og andre eksterne aktører.  
 
Rådmannen vil derfor foreslå at Risiko- og sårbarhetsanalysen for Gran kommune godkjennes.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte 
 

 
Dato: 19. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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ROS-analyse Gran og 

Lunner 17.11.17.docx  

Vedlegg 1 Sivilbesk 

loven og forskrift.pdf  

Vedlegg 2 Lover og 

forskrifter.docx  

Utfylte analyseark 

29.06.17.docx  

17-01130-11 

201802545-3Høring av ROS-analyse for Gran kommune og Lunner kommune. Merknader f 664042_1_1.pdf 

17-01130-12 U - 

Dokument ut.pdf 665512_1_1.pdf 

17-01130-9 

201706628_D1_H.docx 658643_1_1.pdf 

Høringsuttalelser til 

ROS-analyse for Gran og Lunner.msg 

17-01130-8 

ROS-analyse for Gran kommune og Lunner kommune - høringsmerknad.msg 653333_1_1.pdf 

Svar på høring - ROS 

analyse for Gran og Lunner.PDF 663018_1_1.pdf 
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22/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak-dok.  19/00187-1 
Arkivkode.  144  
Saksbehandler  Camilla Jarlsby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 7/19 

Eldrerådet 18.03.2019 8/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 5/19 

Planutvalget 20.03.2019 10/19 

Kommunestyret 03.04.2019 22/19 

 
 
 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 18.03.2019 sak 8/19 
 
Eldrerådets behandling 18.03.2019: 
Camilla Jarlsby, kultursjef for Lunner og Gran orienterte om saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen, Helge Hulbak, Camilla Jarlsby 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Eldrerådets vedtak 18.03.2019: 
Eldrerådet slutter seg enstemmig til rådmannens innstilling. 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 
18.03.2019 sak 5/19 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 18.03.2019: 
Enhetsleder for kultur Camilla Jarlsby orienterte i saken. 
Disse hadde ordet i saken: 
Knut Raddum og Aksel Grinaker 
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Votering 
Ikke beslutningsdyktige, men rådet ønsker likevel å komme med en enstemmig tilslutning i tråd med 
rådmannens innstilling. 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 18.03.2019: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 20.03.2019 sak 10/19 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Wenche Strand (Ap) 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
 
Helge Tryggeseth (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret vedtar at arbeidet og ferdigstillelse av denne plan skal samordnes arbeidet med ny 
Planstrategi samt gi føringer til arbeidet med samfunnsdelen i Kommunens arealplan. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen med Helge Tryggeseth (MDG)s tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
Kommunestyret vedtar at arbeidet og ferdigstillelse av denne plan skal samordnes arbeidet med ny 
Planstrategi samt gi føringer til arbeidet med samfunnsdelen i Kommunens arealplan. 
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Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, med de forslag til rammer for det 
videre arbeidet som fremkommer av saksfremlegget, herunder type plan, omfang, tidsplan, 
brukermedvirkning, rådsbehandling og organisering.   
 
Kommunestyret vedtar at det pågående arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
planprosessen for kulturområdet. Tidligere vedtak i sak 52/18 oppheves som følge av dette.  
 
Kommunestyret opprettholder vedtak i sak 56/18 vedr. den videre utviklingen av Granavollen. 
Resultatet av dette arbeidet innlemmes i planprosess for kulturområdet når kommunestyret har tatt 
stilling til styringsgruppens forslag til prioriterte tiltak.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Innspill til planprosess for Gran kommune innenfor kulturområdet   JA 
Gjeldende kommunedelplan Kultur 2006-2017      JA 
Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2012-2023, sak 66/16  JA 
Vedtak oppstart av arbeid med frivilligpolitikk for Gran kommune, sak 52/18  JA 
Vedtak oppstart av arbeid vedr videre utvikling av Granavollen, sak 56/18  NEI 
Temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune, sak 45/17    NEI 
Vedtak virksomhetsplan for Hadeland kulturskole, sak 110/11    NEI 
Vedtak oppstart rammeplanarbeid Hadeland kulturskole , sak 8/17   NEI 
 

Oppsummering 
Rådmannen foreslår at en starter opp et arbeid med å utarbeide en ny kommunedelplan for hele 
kulturområdet. Denne vil erstatte kommunedelplan for kultur som ble utarbeidet i 2006-2007. 
Kulturplanen suppleres med temaplaner og egne saksfremlegg der det er hensiktsmessig.  Føringer 
og prioriteringer i ny kommunedelplan kultur vil danne grunnlag for innspill til budsjett- og 
økonomiplan det enkelte år.  
 
Det foreslås videre at arbeidet med frivilligpolitikk innlemmes i arbeidet med å lage en ny 
kommunedelplan for hele kulturområdet og at konklusjoner fra det pågående arbeidet med 
Granavollen tas inn i ny kommunedelplan kultur. Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og 
frivillighet (2012-2023) innlemmes i ny kommunedelplan for kultur på hensiktsmessig måte, gitt 
krav til årlig behandling og prioritering av spillemiddelsøknader.   Arbeidet med en rammeplan for 
Hadeland Kulturskole videreføres og konklusjonene fra arbeidet innlemmes i kommunedelplan for 
kultur der det er hensiktsmessig.   
 

Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Det er behov for revisjon av gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) og få politiske 
føringer og avklaringer av fremtidige satsningsområder innenfor kulturområdet, gitt reduserte 
rammebetingelser og økende utviklings- og investeringsbehov. 
 
Gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) ble påbegynt i 2003 og ble vedtatt i 2006. Den er 
ikke revidert siden. Mange av visjonene, målene og tiltakene er fortsatt aktuelle, mens andre bør 
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revideres, utgå eller erstattes. Virksomhetene og tjenestene som ligger under Kulturkontoret 
(«Kultur») har et vidt og ofte ikke målbart resultatkrav, og har i liten utstrekning lovpålagte krav som 
styrer tjenesteinnholdet, tjenestenivået eller kvaliteten i tjenesteproduksjonen. Kommunes behov 
for omstilling har rammet kultursektoren og gitt reduserte rammer for drift av kommunens egne 
tilbud. Det har også gitt seg utslag i redusert støtte til lag og foreninger til deres helt avgjørende 
innsats og bidrag til å skape aktivitet og gode tilbud til våre innbyggere.  
 
I sum innebærer dette at kommunens innbyggere opplever et kulturtilbud i endring. Noen vil mene 
at kulturtilbudet forringes i omfang og kvalitet som følte av omstillingsarbeidet. Færre midler til 
disposisjon stiller uansett større krav til tydelige prioriteringer i tiden fremover. En kommunal plan 
for hele kulturområdet vil gi nødvendige politiske føringer og avklaringer i det videre arbeidet 
innenfor kultur. 
 
Det er allerede igangsatt egne styringsgrupper og tilhørende referansegruppe/arbeidsgrupper for 
frivillighetspolitikk, Granavollen og et rammeplanarbeid for kulturskolen – alle med politisk 
representasjon. Styringsgruppa for frivilligpolitikk foreslås videreført som styringsgruppe for arbeidet 
med en kommunedelplan for kultur, mens den tilhørende arbeidsgruppen foreslås innlemmet i 
arbeidet sammen med andre relevante referansegrupper der det er hensiktsmessig.  
 
Aktuelle temaer som aktualiserer behovet for en ny kulturplan, og som bør drøftes i planarbeidet, er: 

 Omstilling – prioritering av oppgaver med reduserte rammer/ressurser 

 Frivilligpolitikk 

 Ungdom og fritid  

 Arenautvikling, bl.a kultursalen, Granvang, Huset i Brandbu 

 Idrett og fysisk aktivitet – folkehelse 

 Kulturskolen 

 Kulturarv og kunst 

 Kulturnæringer 

 Bibliotekene 
 
Listen er ikke endelig eller uttømmende. Det er utarbeidet et notat som foreløpig drøfter en del av 
disse problemstillingene. 
 
Det er laget et vedlegg 1 Planprogram som viser hvilke tema man ønsker å drøfte og behandle i 
planarbeidet. Dette vedlegget sendes på høring som en del av planprosessen. 
 

Fremdriftsplan 
 

Aktivitet/Formål Tidspunkt/Frist  
Møte i oppnevnt styringsgruppe Uke 15 – 16 2019 

Høring av planprogram Uke 15-22 2019 

Informasjonsmøte/oppstartsmøte med frivillighet og andre aktører 
Velge arbeidsgruppe(r) 

Uke 17-18 2019 

Arbeid internt med innspill fra tidligere kartlegging av frivillighetssektoren  
og innspill fra informasjonsmøter/arbeidsgruppenes arbeid 

T.o.m. uke 36 2019 

Temamøter for prioriterte saker Uke 37 – 52 2019 

Første politiske behandlingsrunde (Rådene, PU, FSK, KST) Februar 2020 

Høring  Mars – april 2020 

Intern behandling av innspill fra høringen (inkl. styringsgruppe, 
arbeidsgrupper) 

Mai – juni 2020 
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Sluttbehandling politisk (Rådene, PU, FSK, KST) Høsten 2020 

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Det foreslås å gjennomføre planarbeidet som en kommunedelplan jf. plan- og bygningsloven PBL § 
11.1 og reglene om behandlingsmåten i §§ 11-12 til 11-15. 
 
Forholdet til gjeldende lover og forskrifter vil bli vurdert i planarbeidet, herunder men ikke begrenset 
til bestemmelser knyttet til støttekontaktordningen, bibliotekvirksomhet og kulturskolevirksomhet. 
 
Eksisterende planer 
Forholdet til eksisterende planer og pågående planarbeid innenfor kulturområdet vil bli vurdert, 
herunder kommuneplanens samfunnsdel, budsjett- og økonomiplan (2019-2022), gjeldende 
kommunedelplan for kultur (2006-2017), plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv(2012-2023), 
vedtatt temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune (sak 45/17), vedtatt virksomhetsplan for 
kulturskolen (110/11) og resultatet av det igangsatte arbeidet med implementering av 
kulturskolerådets rammeplan for kulturskolen, når det foreligger (8/17).  
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak i sak 52/18 oppheves. Det videre arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
arbeidet med en kommunedelplan for hele kulturområdet. Vedtak i sak 56/18 vedr videre utvikling 
av Granavollen  og rammeplanarbeidet for kulturskolen videreføres, og resultatet av arbeidet 
inkorporeres i planarbeidet for hele kulturområdet så langt det er relevant.   
 
Økonomi 
Det er ingen store økonomiske konsekvenser av å sette i gang et planarbeid, men arbeidet vil kreve 
prioritert bruk av interne ressurser. Endringer i driftsbudsjett eller investeringsprosjekter som 
kommer som en konsekvens av planprosessen, vil bli utredet og vurdert i planarbeidet, eller i egne 
temaplaner eller saksfremlegg.   
 
Bemanning 
Eksisterende bemanning benyttes i planarbeidet.  Dersom det opprettes utvalg, råd, styringsgrupper 
e.a. som skal avlønnes, forutsettes det løst med midler utenfor Kulturs nåværende ramme. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
Utvalg og råd involveres i arbeidet når planprosessen starter opp.  Samtlige råd er aktuelle, i tillegg til 
planutvalget, formannskapet og kommunestyret. I tillegg til behandling i rådene, er det ønskelig med 
medvirkning fra idrettsråd, musikkråd, frivillighet og andre relevante aktører innenfor deres 
respektive interesseområder.  Nåværende arbeidsgruppe knyttet til arbeidet med utarbeidelse av en 
frivilligpolitikk for Gran kommune har representasjon fra Frivilligsentralene i Gran, Idrettsrådet, 
Musikkrådet samt allmennkulturen/barn og unge. Det vil være aktuelt å trekke inn andre 
representanter for kulturlivet på særskilte temaer, som for eksempel det profesjonelle kulturlivet og 
kulturnæringen i tilknytning til arenautvikling.  
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Vurdering/alternative løsninger 
Kommunestyret kan velge å sette i gang et planarbeid eller la det være.  
 
Dagens kommunedelplan for kultur er gammel og det har vært stor debatt knyttet til ulike områder 
innenfor kultur sitt saksfelt. Det er også igangsatt ulike prosjekter/planarbeider uten at en har sett på 
helheten i utfordringene for kultursektoren i kommunen. Dette taler for å sette i gang et mer 
helhetlig planarbeid for kultursektoren i kommunen.  
 
Arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk blir noe forsinket i forhold til vedtatt plan dersom 
kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, og derved innlemmelse av 
arbeidet med frivilligpolitikk i dette arbeidet.  
 
Dersom kommunestyret vedtar at det ikke skal startes opp en planprosess for kulturområdet, vil 
gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) fortsatt gjelde så langt den fortsatt er relevant.  
Det samme gjelder øvrige planer og planarbeid, som da videreføres i sin nåværende form. Mål og 
tiltak knyttet til kultursektoren vil så langt det lar seg gjøre reflekteres i budsjett- og økonomiplan og 
for øvrig henvises til politiske saksfremlegg i enkeltsaker.   
 
Rådmannen mener at kommunen bør sette i gang med et helhetlig planarbeid nå, selv om det skulle 
føre til noe utsettelse av arbeidet med en egen frivilligpolitikk for Gran kommune.  Det vil uansett 
være bedre for kommunen om en ser dette arbeidet i en større sammenheng enn at man drøfter 
enkeltsaker. Hvordan arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk for Lunner kommune skal 
videreføres, er avklart administrativt med Lunner kommune. 
 
På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar at en skal iverksette et arbeid 
med utarbeiding av en kommunedelplan for hele kulturområdet, og at arbeidet med en 
frivillighetspolitikk for Gran kommune innlemmes i dette arbeidet.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Gran kommunes nettsider, kulturs nettsider/facebook sider knyttet til de enkelte tjenestene 
Informasjon til ansatte innenfor kultur 
Informasjon til ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede 
Informasjon til lag og foreninger og andre relevante aktører innenfor kultursektoren i kommunen. 
 

 
Dato: 1. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

Vedtak KST, 

14062018, Sak 52/18, Gran kommunes Frivillighetspolitikk
 

Kommunedelplan+for

+kultur  
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Kommunedelplan+for

+idrett+og+fysisk+aktivitet+2012-2023. 

19_00187-1 Vedlegg 

1 sak 19-00187-1 planprogram 
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23/19 Bevilgning av midler til arkeologiske registreringer på kommunens 
friområde i Røykenvik og driftstilskudd til Operafest Røykenvik AS 2019 
 
Arkivsak-dok.  19/00403-2 
Arkivkode.  223  
Saksbehandler  Camilla Jarlsby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 12/19 

Kommunestyret 03.04.2019 23/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 12/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Randi Eek Thorsen (Ap) hadde i forkant av møtet stilt spørsmål ved egen habilitet i saken på grunn av 
at hun er styremedlem i et selskap som er part i saken. 
 
Ved votering ble Randi Eek Thorsen (Ap) enstemmig erklært inhabil, jf fvl § 6 e) pkt. 2. 
 
Rrusten Rexhaj (Ap) møtte som vara i saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leif Arne Vesteraas 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Ordfører Willy Westhagen 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag:  
Alternativ til rådmannens innstilling 1. og 2. setning. 
 

1. Kommunestyret viser til sak 21/18 og finner ikke å kunne innvilge støtte til Operafest 
Røykenvik AS. Kommunestyret forutsetter at søknaden fra Operafest Røykenvik AS behandles 
administrativt innenfor rammen av Kulturkontorets kulturmidler. 

 
Ber om punktvis votering.   
Punkt 1 er 1. og 2. setning og punkt 2 er 3. og 4. setning i innstillinga. 
 
Morten Hagen (GBL) endret sitt forslag som følger, slik at støtte ble endret til driftsstøtte: 
Alternativ til rådmannens innstilling 1. og 2. setning. 
 

1. Kommunestyret viser til sak 21/18 og finner ikke å kunne innvilge driftsstøtte til Operafest 
Røykenvik AS. Kommunestyret forutsetter at søknaden fra Operafest Røykenvik AS behandles 
administrativt innenfor rammen av Kulturkontorets kulturmidler. 
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Ber om punktvis votering.   
Punkt 1 er 1. og 2. setning og punkt 2 er 3. og 4. setning i innstillinga. 
 
Votering 
Punkt 1 (første og andre setning i innstillingen) ble satt opp mot endringsforslaget fra Morten Hagen 
(GBL). Morten Hagen (GBL)s endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2 (3. og 4. setning i innstillingen) ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
1. Kommunestyret viser til sak 21/18 og finner ikke å kunne innvilge driftsstøtte til Operafest 

Røykenvik AS. Kommunestyret forutsetter at søknaden fra Operafest Røykenvik AS behandles 
administrativt innenfor rammen av Kulturkontorets kulturmidler. 

2. Kommunestyret bevilger inntil kr. 150.000 til registrering og nødvendig sikring av arkeologiske 
fornminner på kommunens friområde i Røykenvik. Kostnadene dekkes ved bruk av 
disposisjonsfond, og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1270 – 5500  3650. 

 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret bevilger kr. 100.000 til Operafest Røykenvik AS for 2019. Tilskuddet finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1470 – 5300 – 3770.  
Kommunestyret bevilger inntil kr. 150.000 til registrering og nødvendig sikring av arkeologiske 
fornminner på kommunens friområde i Røykenvik. Kostnadene dekkes ved bruk av disposisjonsfond, 
og belastes 1940 8300 8801/2569905 og overføres til 1270 – 5500  3650. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
Søknad fra Operafest Røykenvik AS m/vedlegg datert 4. februar 2019   JA 
 
E-post fra Oppland fylkeskommune v/ Irene Skauen Sandodden datert 11. mars 2019 
vedr. behov for å avklare forholdet til automatisk fredede kulturminner   JA 
 
           
 
Søknad om støtte til operafest Røykenvik 2018 (sak 18/00768-2)    JA 
 
 

Oppsummering 
Kommunen eier friområdet Ulsnestangen i Røykenvik som først og fremst benyttes til rekreasjon 
for allmenheten, men også til større arrangementer i kommunal eller andres regi, eksempelvis 
Operafest Røykenvik i regi av det ideelle aksjeselskapet Operafest Røykenvik AS.  I forbindelse med 
årets Operafest Røykenvik har kommunen søkt Oppland Fylkeskommune om dispensasjon fra 
gjeldende kommunedelplan for perioden 2019-2021. Oppland fylkeskommune vil i den forbindelse 
gjøre arkeologiske registreringer og evt. sikring av fornminner på friområdet. Oppland 



 33  

fylkeskommune har foreløpig bare et grovt anslag på kostnadene og har anslått disse til inntil 
150.000, men antyder samtidig at kostnadene kan bli betydelig lavere. Oppland fylkeskommune 
presiserer også at evt. funn ikke vil bety at området ikke kan brukes som friområde eller til å 
arrangere Operafest Røykenvik. Det betyr at det må finnes fornuftige løsninger som sikrer at 
funnene ikke skades. Arbeidene gjennomføres så snart snø og tele forsvinner, mao. våren 2019.  
 
Operafest Røykenvik AS søker om støtte fra Gran kommune som vertskommune for Operafest 
Røykenvik og ber om kr. 100.000. i støtte til planlegging og gjennomføring av årets festival. 
Nabokommunene Lunner og Jevnaker søkes også om støtte, men da med mindre beløp.  
 
Rådmannen innstiller på å bevilge kr. 100.000 til Operafest Røykenvik AS til planlegging og 
gjennomføring av årets arrangement av Operafest Røykenvik (2019), og ytterligere inntil kr. 
150.000 til registrering og nødvendig sikring av arkeologiske fornminner på friområdet i Røykenvik 
våren 2019.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Operafest Røykenvik ble arrangert for første gang i 2018, med et festivalprogram over 4 dager, 7. – 
10. juni. Festivalen beskrives som en suksess på alle måter, både kunstnerisk, organisatorisk, 
økonomisk og publikumsmessig. Gran kommune bidro også økonomisk i 2018. Dels ved å kjøpe 
billetter for kr. 50.000, dels ved å gi et direkte tilskudd til planlegging og gjennomføring av 
arrangementet med kr. 100.000.  
 
Operafest Røykenvik AS ber i år om tilskudd fra Gran kommune til planlegging og gjennomføring av 
festivalen med kr. 100.000. Det ble i forbindelse med fjorårets søknad avklart at kommunen kunne gi 
tilskudd til Operafest Røykenvik AS (ideelt aksjeselskap) og at det ikke er noe til hinder for å innvilge 
de omsøkte kr. 100.000  i forhold til EØS regler og konkurransemessige forhold. Rådmannens 
vurdering er at det ikke har skjedd endringer som tilsier at vurderingen vil være en annen nå og viser 
derfor til saksfremlegget i sak 18/00768 (vedlagt). 
 
Driftsbudsjettet for 2019 har en kostnadsside på kr. 4,7 millioner som balanseres mot inntekter fra 
direkte salg av billetter/bevertning (kr. 1 950 000), tilskudd fra kommuner, Oppland Fylkeskommune, 
Sparebankstiftelser, Dextra Musica , gaveforsterkningsordningen mm (kr. 2.450 000), samt overføring 
driftsmidler 2018 (300.000).  
 
Operafest Røykenvik AS har ambisjoner og har kommet for å bli og rådmannen ser dette som ett av 
flere viktige arrangementer som er med på å løfte Hadeland til å bli attraktivt sted å bo og besøke. 
Operafest Røykenvik AS har også i år et ambisiøst og rikholdig program med innslag på så vel 
nasjonalt som internasjonalt nivå. I tillegg legges det opp til et talentprogram og utstrakt samarbeid 
med lokale aktører innenfor kulturlivet, næringsliv/reiseliv og frivilligheten. Dette er med andre ord 
et arrangement som engasjerer hele Hadeland og er svært positivt. Rådmannen ser det som helt 
naturlig at kommunen som vertskommune, i tillegg til å stille arealer og nødvendige ressurspersoner 
til disposisjon, også gir et direkte økonomisk tilskudd som er med på å sikre det økonomiske 
fundamentet for planlegging og gjennomføring av festivaldagene.   
 
Oppland fylkeskommunes behandling av søknaden fra Gran kommune om dispensasjon fra gjeldende 
kommunedelplan i 3 år (2019-2021), har sammenheng med Operafest Røykenviks ønske om fortsatt å 
kunne bruke kommunens friluftsområde i Røykenvik til festivalomådetmen er ikke begrenset til dette. 
Behovet for arkeologiske undersøkelser og registreringer er også begrunnet i at det aktuelle området 
utenom festivaltiden benyttes som frilufts- og rekreasjonsområdet for allmenheten.  Gitt Røykenviks 
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historie, er det potensial for fornminner som ikke er kjent eller synlig over markoverflaten på det 
aktuelle friluftsområdet. 
Gitt kommunens ansvar som eier og forvalter/bruker av grunnen, mener rådmannen det er rimelig at 
hele kostnaden ved de arkeologiske registreringene og nødvendige sikringsarbeider bæres av 
kommunen.  Man kunne mao vurdert om deler av kostnaden burde dekkes av Operafest Røykenvik 
AS som tiltakshaver i tilknytning til den konkrete bruken av friluftsområdet som festivalområdet.  
Hvor stor del av kostnaden som i så fall burde dekkes av Operafest Røykenvik AS er vanskelig å 
vurdere gitt at det ikke foreligger en langsiktig avtale om bruk av området med Operafest Røykenvik 
AS. Rådmannens syn er i sum at Gran kommune har en selvstendig interesse av å få registrert og 
sikret fornminner på friluftsområdet både med tanke på dagens og fremtidig bruk av området og at 
kostnaden derfor dekkes av Gran kommune i sin helhet innenfor de foreslåtte kostnadsrammer.  
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommunelov og regnskapsforskrifter 
Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeisk økonomiske 
samarbeidsområde /(EØS) m.v. (EØS-loven) 
Lov om kulturminner 
Plan og bygningsloven kap 19 
Naturmangfoldsloven med tilhørende forskrift Røykenvika fuglefredningsområde, Gran kommune, 
Oppland 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel (KPA) for Gran kommune, byggeforbud langs vann og vassdrag  
Reguleringsplan for Ulsnestangen vedtatt den 08.06.1989 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
Hvis kommunestyret velger å gi midler til formålet som foreslått av rådmannen, må det finansieres 
ved omdisponering fra gjeldende virksomhetsbudsjetter eller ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Bemanning 
Ingen. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet NEI 
Eldrerådet NEI 
Rådet for funksjonshemmede NEI 
Andre råd eller utvalg NEI 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Operafest Røykenvik AS har ambisjoner om å gjøre festivalen til et årlig arrangement og er godt i 
gang med å lykkes med det gjennom at det nå er andre året arrangementet gjennomføres. 
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Rådmannen mener det er riktig og viktig at kommunen bidrar til at ambisjonene nås, til glede for hele 
kommunen, Hadeland som region og både fastboende og tilreisende. Bidraget til Operafest 
Røykenvik AS er relativt beskjedent. Dekning av kostnadene til arkeologiske undersøkelser anses 
nødvendige for å sikre at kommunen både nå og i fremtiden får en god utnyttelse av friluftsområdet 
både i egen og andres regi.  
 
Kommunestyret kan velge å avslå søknaden om støtte til Operafest Røykenvik AS med kr. 100.000 og 
derved forutsette at nødvendig finansiering ordnes på annen måte. 
 
Kommunestyret kan også pålegge Operafest Røykenvik AS v/ ansvarlig søker Rune Kjensberg AS å 
dekke deler av faktiske kostnader knyttet til registrering og nødvendig sikring av fornminner på 
kommunens friareal i Røykenvik, i f m søknad om bruk av festivalområdet til årets arrangement og 
2020-2021.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at Operafest Røykenvik AS ikke kan pålegges å dekke hele 
kostnaden all den tid Oppland fylkeskommune begrunner behovet med den planlagte festivalen over 
3 år samt kommunens egen bruk av friområdet. Rådmannen har ikke vurdert hvor stor andel av 
kostnaden det ved en kostnadsdeling vil være rimelig å henføre til henholdsvis Gran kommune som 
eier og forvalter av arealet og Operafest Røykenvik AS som bruker av arealet for en begrenset 
periode i juni i perioden 2019-2021.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen, utover sedvanlig melding om vedtak til søker 
 
 

 
Dato: 19. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Søknad om støtte til 

operafest Røykenvik
 

OPERAFEST 

RØYKENVIK Visjon mål og verdier
 

budsjett Operafest 

Røykenvik 2019
 

Signert 

stiftelsesprotokoll med vedtekter
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Rapport Operafest 

Røykenvik 2018  

Operafest Røykenvik 

søknad Gran Kommune 

Søknad Operafest 

Røykenvik 2019  

Ber om møte i 

forbindelse med arrangementet Operafest Røykenvika og  bruken av området som friområde - forholdet til kulturminner 
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24/19 Ulsnestangen badeplass - Leieavtale for to parseller, gnr. 113 bnr. 2 
 
Arkivsak-dok.  16/01164-25 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Else Hagen Lyngstad 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 03.04.2019 24/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner forslag til leieavtale mellom Jakob Sæthre og Gran kommune. 

Avtalen gjelder for to teiger på Ulsnestangen badeplass, gnr. 113 bnr. 2, for perioden 
1.1.2019 – 31.12.2039. 

2. Inngått leiesum dekkes over Kultur sitt ordinære driftsbudsjett. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til leieavtale mellom Jakob Sæthre og Gran kommune Ja 
Kartutsnitt Ja 
 
 

Oppsummering 
Gran kommune og grunneier Jakob Sæthre ønsker å inngå ny leieavtale fra 1.1.2019 for to teiger 
på Ulsnestangen badeplass. Teigene er en del av dagens badeplass og ble regulert til offentlig 
friområde i 1989. 
Gjeldende avtale løper fram til 19. juni 2020, men da denne er inngått med tidligere eier av 
teigene, ønsker dagens grunneier inngåelse av ny avtale fra 1.1.2019. Han ønsker også en økning i 
leiesum fra dagens nivå på kr 12 423. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kulturkontoret startet i 2018 arbeidet med å utarbeide ny leieavtale for to teiger på Ulsnestangen 
badeplass. Bakgrunnen var at gjeldende avtale var inngått med da daværende eier, mens nåværende 
eier ønsket en økning av leiesummen ut over hva avtalen ga mulighet til. Gjeldene avtale utløper 
dessuten i juni 2020. Det var dermed naturlig å utarbeide et forslag til ny avtale med grunneier Jakob 
Sæthre. 
 
Grunneier og kommunen ble i løpet av høsten 2018 enige om et forslag til ny avtale gjeldende fra 
1.1.2019. Intensjonen var at avtaleforslaget skulle vært behandlet før 31.12.18, noe som dessverre 
ikke lot seg gjøre.   
 
Gran kommune ønsker nå å inngå ny avtale med dagens eier, Jakob Sæthre, for de to teigene på 
samlet 4 054 m2. Teigene er en naturlig del av Ulsnestangen badeplass, som ble regulert til offentlig 
friområde i 1989.  
 
Leieavtalen er utarbeidet i forståelse med grunneier og har en varighet på 20 år fra 1.1.2019, dvs. at 
leietiden utløper 31.12.2039. Leiesummen er justert opp fra kr 12 423 (2018) til kr 25 000 per år. 
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Konsekvenser 
 
 
Lover og forskrifter 
Ingen 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan av 15.12.1988 og reguleringsbestemmelser for Ulsnestangen friområde, datert 
8.6.1989 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen 
 
Økonomi 
Økt leiesum dekkes over Kultur sitt ordinære driftsbudsjett, dvs. ingen konsekvenser for budsjett- og 
økonomiplan. 
 
Bemanning 
Samferdsel og Park har i dag ansvaret for driften av hele Ulsnestangen badeplass, inkl. teigene som 
leies. Det vil derfor ikke få økte driftskonsekvenser i forhold til bemanning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Alternative løsninger: 

1. La nåværende avtale utløpe 19. juni 2020 og ikke fornye.  
2. La nåværende avtale løpe til 19. juni 2020 og la ny framforhandlet leiesum gjelde fra 20. juni 

2020.   
3. Inngå ny avtale fra 1.1.2019 

 
Vurdering: 
Dagens leieavtale løper fram til 19. juni 2020. Etter ønske fra dagens grunneier har vi imidlertid valgt 
å se på leieforholdet før avtalen utløper.  
 
Vi har vurdert det som riktig at leiesummen ikke bør overstige det som er naturlig årlig avkastning av 
en evt. kjøpesum for arealet. Andre viktige grunner ved fastsettelsen av størrelsen på leiesummen er 
at området er regulert til offentlig friområde, det ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø og 
vassdrag og er omfattet av fuglefredningsområdet i Røykenvik. Disse forholdene vil innvirke på en 
evt. kjøpesum for området. Vi har også vurdert denne avtalen opp mot andre avtaler som er inngått, 
slik at det ikke blir uforholdsmessige store forskjeller mellom leiesummene for de områdene vi har 
avtaler for. Vi har derfor kommet fram til at en årlig leiesum på kr 25 000 for de to teigene vil være et 
riktig beløp. 
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Grunneier har gitt klare signaler om han ønsker en ny leieavtale, dvs. at han ikke ønsket å videreføre 
dagens avtale uten endringer i både leietid og leiesum.  Grunneier ønsket opprinnelig en høyere 
leiesum enn det man nå er kommet til enighet om. 
 
Gran kommune på sin side, ønsker å kunne videreføre det gode tilbudet vi gir innbyggerne gjennom 
badeplassen på Ulsnestangen. Dette omfatter både kommunens eget område, som er opparbeidet 
med sandvolleyballbane og et stort område hvor det foregår mye aktivitet. Ungdommene benytter 
seg særlig av dette området. Den gamle delen, dvs. det området vi leier, er tydelig mest populært 
blant barnefamilier, eldre og andre. Vi opplever derfor at badeplassen er et godt tilbud til hele 
befolkningen, noe vi ønsker å kunne opprettholde.  
 
Konklusjon: 
Vår konklusjon er derfor at vi foreslår at det inngås ny leieavtale mellom Jakob Sæthre og Gran 
kommune for to teiger, gnr. 113, bnr. 2. Leieavtalen skal gjelde for perioden 1.1.2019 – 31.12.38. 
Leiesum for de to teigene er fastsatt til kr 25 000 per år. Leien reguleres hvert år i tråd med 
endringene i SSBs konsumprisindeks.  
 
Vi foreslår også at de økte kostnadene ved ny leieavtale dekkes over Kultur sitt ordinære 
driftsbudsjett. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ny leieavtale signeres og formidles til grunneier iht vedtak. 
 

 
Dato: 28. februar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Ulsnestangen 

badeplass - utkast til leieavtale med J Sæthre gjeldende fra 2019 m endringer 171018 

Ulsnestangen - kart 

over teiger  
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25/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Arkivsak-dok.  18/04026-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Arne Olav Olsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 7/19 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 6/19 

Planutvalget 20.03.2019 14/19 

Formannskapet 21.03.2019 11/19 

Kommunestyret 03.04.2019 25/19 

 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 
18.03.2019 sak 7/19 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 18.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Knut Raddum og Aksel Grinaker 
 
Votering 
Ikke beslutningsdyktige, men rådet ønsker likevel å komme med en enstemmig tilslutning i tråd med 
rådmannens innstilling. 
 
 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevnes vedtak 18.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 20.03.2019 sak 14/19 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG)  
Helge Haukeli (Ap)  
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 11/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Kommunalsjef stab og støtte Leif Arne Vesteraas 
Morten Hagen (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  

 
 

Oppsummering 
Rådmannen legger frem revisjon av temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022. 
Trafikksikkerhetsarbeidet endres ved at tiltak utvides til å omfatte trafikant tiltak og 
organisatoriske tiltak. Det gjøres i forbindelse med at Gran kommune skal resertifiseres som 
Trafikksikker kommune. Tiltaksliste med fysiske trafikktiltak ble revidert og vedtatt i februar 2019. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Temaplan for trafikksikkerhet ble vedtatt første gang i 2015. Dette er en plan som sammenfatter det 
kommune gjør i forhold til trafikksikkerhet ikke bare fysiske tiltak på veg. Planen ble utarbeidet som 
del av godkjenning av Gran kommune i regi av Trygg trafikk. 
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I forbindelse med at Gran kommune skal bli resertifisert som trafikksikker kommune, var det 
nødvendig å revidere kriteriene som er grunnlaget for å bli en trafikksikker kommune. Det har vært 
en gjennomgang av handlingsplaner og tiltak for de fleste saksområder. 
  
I forbindelse med endring av skolestruktur har oversikten over trafikkfarlige skoleveger blitt 
gjennomgått. De fleste vegene rundt skolene har blitt satt inn i en matrise som vurderer om vegen er 
trafikkfarlig, bør vurderes om den er trafikkfarlig eller om den ikke er trafikkfarlig. Matrisen er delt 
inn i 5 kategorier med tilhørende fartsgrenser. 
 
På bakgrunn av det som kom fram her er listen over veger som er definert som trafikkfarlig også 
oppdatert, denne listen ligger vedlagt. Det er også gjort en beregning av hvilke antatte økonomiske 
konsekvenser dette får.  
 
For å gi et mer samlet bilde av trafikksikkerhetsarbeidet er det lagt ved en rekke vedlegg som er 
retningslinjer, maler og andre underliggende dokumenter som del av trafikksikkerhetsarbeidet. 
Rådmannen forutsetter at disse dokumentene kan justeres på delegert myndighet til rådmannen 
fram til ny hovedrullering av planen.  
 
 

  
Konsekvenser 
 
 
Lover og forskrifter 
Folkehelseloven og Plan- og bygningsloven.  
I henhold til folkehelseloven og Plan- og bygningsloven, har kommunen et generelt ansvar for å 
forebygge skader og ulykker lokalt. 
 
Eksisterende planer 
Temaplan for trafikksikkerhet 2015-2017, vedtatt av kommunestyret 18.06.2015. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyret har allerede vedtatt  tiltaksliste med fysiske trafikksikkerhetstiltak i 
kommunestyremøtet i februar 
 
Økonomi 
Det er satt av kr.1125 000 til mindre fysiske tiltak på kommunal vei. Det vil bli gjennomført tiltak 
etter prioriteringen så langt budsjettet rekker. Økonomiske konsekvenser for fysiske tiltak er 
finansiert i gjeldende budsjett. Tiltak på fylkes og riksvei forutsetter bevilgninger på  
 
Blir forslaget til endringer av hvilke veger som er trafikkfarlige vedtatt, vil det føre til en utgift på 
anslagsvis 1,9 millioner kroner til skoleskyss for elever som bor innenfor grensen til fri skoleskyss. 
Dette er økning på rundt 180 000,- i forhold til skoleåret 2018-2019. Denne økte utgiften må Gran 
kommune dekke innenfor gjeldende driftsbudsjett for skole og barnehage.  
 
Gjennomføring av øvrige tiltak er forutsatt dekket innenfor gjeldende budsjetter. 
  
 
Bemanning 
Det er forutsatt at tiltakene skal gjennomføres uten endringer i bemanning.  



 43  

 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen ser for seg følgende alternative løsninger  
Godkjenne planen 
Eller avvise planforslaget 
Eller godkjenne planen med endringer 
 
Temaplan trafikksikkerhet oppsummerer og samler kommunens arbeid med trafikksikkerhet. Det blir 
ikke et ensidig fokus på de fysiske tiltakene.  
Kommunestyret har allerede vedtatt de aktuelle prioriteringslistene for fysiske tiltak på veg. Det er 
derfor naturlig å fokusere på de mer overordnede forholden knyttet til trafikksikkerhet og hva slags 
forebyggende tiltak kommunen kan iverksette når det gjelder rutiner, kompetanseheving og andre 
holdningsskapende tiltak.  
 
Gjennom samarbeidet med Trygg trafikk om trafikksikker kommune får vi en oppfølging og 
kunnskapsutveksling med andre kommuner og Trygg Trafikk. En revisjon av planen og gjennomgang 
av denne er nødvendig for å kunne resertifiseres som trafikksikker kommune. Vi som kommune får 
også et annet fokus enn bare å være opptatt av de fysiske tiltakene på veg.  
 
Til denne planen har man utarbeidet en oversikt over kostnadene til transport som kommunen har 
for trafikkfarlig skoleveg. En har også brukt et sett med kriterier for å vurdere nye veger. Veger som 
allerede har vært definert som trafikkfarlig skoleveg har ikke vært vurdert. Rådmannen mener at vi 
må ta opp igjen dette temaet før skoleåret 2020/21 for å vurdere de veger som allerede er vurdert 
som trafikkfarlig for å se om noen kan tas ut. Vi bør også vurdere prioriteringen i forhold til fysiske 
tiltak nærmere opp mot kostnadene ved transport ifht trafikkfarlig skoleveg.   
 
Kommunestyret kan vedta endringer i deler av plandokumentet og legge til eller fjerne tiltak.  
 
Gran kommune har utviklet arbeidet sitt med trafikksikkerhet videre fra å være fokusert mest på 
fysiske til å arbeid mer systematisk med holdningsskapende og organisatoriske tiltak. Rådmannen 
anbefaler derfor at kommunestyret vedtar forslaget til trafikksikkerhetsplan.   

 
Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Tiltakene formidles i organisasjonen og til samarbeidsparter når planen er vedtatt. 
 

 
Dato: 16. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 



 44  

Vedlegg til sak 

Vedlegg 1 Forslag til 

temaplan trafikksikkerhet - 2019-22 

Antatte kostnader 

trafikkfarlige skoleveger 

Vedlegg 3 Drifts- og 

vedlikeholdsstandard for kommunale veger.docx 

Vedlegg 4 -  

Vedtatte_retningslinjer for tjenestereiser for ansatte i Gran kommune 

Vedlegg 5 - 

Kulturavdelingen - Fordeling av kommunalt driftstilskudd til aktivitet og tilskudd til drift av anlegg 

Vedlegg 6 - 

Kulturavdelingen - Søknad om kommunalt driftstilskudd 

Vedlegg 7 - 

Planavdelingen - Mal+referat+oppstartsmøte 

Vedlegg 8 - 

Planavdelingen - Mal - Planbeskrivelse uten logo 

Vedlegg 9 - 

Samferdsel og park - Godkjent Generell arbeidsvarslingsplan for kommunaleveger
 

Vedlegg 10 - 

Samferdsel og park - Godkjent Generell arbeidsvarslingsplan for kryss kommunaleveger og fylkesveg
 

Vedlegg 11 - 

Samferdsel og park - Skriftlig bekreftelse på at kriteriene er oppfylt 

Vedlegg 12 - 

Barnehager - Virksomhetsplan 2016-2019
 

Vedlegg 13 - 

Barnehager - RISIKOVURDERING
 

Vedlegg 14 - 

barnehager - Rutine for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport
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Vedlegg 15 - 

barnehager - Skriftlig bekreftelse på at kriteriene er oppfylt 
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26/19 Områderegulering Bjoneroa - sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok.  16/00004-11 
Arkivkode.  Bjoneroa  
Saksbehandler  Sigrid Lerud 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 9/19 

Kommunestyret 03.04.2019 26/19 

 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 20.03.2019 sak 9/19 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Haukeli (Ap)  
Terje Aschim (GBL)  
Kari-Anne Jønnes (H)  
Pål Tingelstad (Sp) 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
Sigrid Lerud 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gran kommunestyre områderegulering for 
Bjoneroa med plankart datert 24.02.2016, revidert 05.03.2019, bestemmelser datert 25.02.2016, 
revidert 05.03.2019 og planbeskrivelse datert 25.02.2016.  
Klagefrist settes til tre uker fra kunngjøringsdato. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gran kommunestyre områderegulering for 
Bjoneroa med plankart datert 24.02.2016, revidert 05.03.2019, bestemmelser datert 25.02.2016, 
revidert 05.03.2019 og planbeskrivelse datert 25.02.2016.  
Klagefrist settes til tre uker fra kunngjøringsdato. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Plankart datert 24.02.2016, revidert 05.03.2019 Ja 
Reguleringsbestemmelser datert 25.02.2016, revidert 05.03.2019 Ja 
Planbeskrivelse datert 25.02.2016 Ja 
Jon Frydenlund, 21.01.2016 Ja 
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Anders Sørum datert 03.02.2016 Ja 
Oppland fylkeskommune datert 03.02.2016 Ja 
NVE datert 03.02.2016 Ja 
Statens vegvesen datert 03.02.2016 Ja 
Olav Struksnæs datert 03.02.2016 Ja 
Fylkesmannen i Oppland datert 04.02.2016 Ja 
Vedtak PLU 09.03.2016, sak 8/16 Ja 
 
 

Oppsummering 
Forslag til områderegulering for Bjoneroa legges fram for sluttbehandling. Planen inneholder 
forslag til nye utbyggingsområder for boliger og tjenesteyting, samt offentlig friluftsområde. 
Planforslaget kan medføre økonomiske forpliktelser i form av innløsning av friområde. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Bjoneroa ligger Nord-øst i Gran kommune, ved Randsfjorden. Arbeidet med områderegulering for 
Bjoneroa er en del av småsamfunnsprosjektet I Bjoneroa i samarbeid mellom Forum Bjoneroa og 
Gran kommune. Høsten 2008 ble det utviklet en stedsutviklingsskisse med to mulige 
utviklingsalternativer for Bjoneroa. Denne skissen dannet grunnlaget for 
Småsamfunnsprosjektets/Bjoneroas innspill til Gran kommune i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 

  
Oversiktskart 
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Arealdelen ble lagt ut til første gangs offentlig ettersyn etter behandling i Kommunestyret 
12.02.2009. Gjennom høringen kom det merknader på litt uklare avgrensninger av foreslått 
planområde i Bjoneroa og det kom forslag om å foreta en mer detaljert områdeplanlegging. 
 
I forbindelse med sluttbehandlingen av arealdelen til kommuneplanen 26.05.2011 ble det lagt inn en 
hensynssone for Bjoneroa, hvor det er satt krav til utarbeidelse av en områdeplan etter Plan- og 
bygningslovens § 12-2. 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 

 
Planavgrensning ved planoppstart 
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Formålet med planarbeidet er en helhetlig plan for Bjoneroa, som ivaretar framtidige 
utbyggingsbehov og som binder bygda sammen. Planområdet går fra butikken i nord til Nordre 
Tokerud i sør. Området som er varslet oppstart på er utvidet i forhold til hensynssonen i 
kommuneplanens arealdel. Årsaken til dette er behov for helhetlig vurdering av enkelteiendommer, 
mulige adkomster til nye byggeområder og ønske om avklaring i forhold til landbruk og kulturvern. 
 
 
Konsekvensutredning 
Som en følge av at framtidige byggeområder ikke er avklart i kommuneplanen, er 
områdereguleringen utredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kap. II § 2. 
Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram ble sendt på høring den 29.11.2011. 
Gran kommune er ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen. 
Planprogram for konsekvensutredningen ble fastsatt av kommunestyret den 16.02.2012, sak 15/12.  
 
Konsekvensutredningen er gjengitt i planbeskrivelsen. Det er ikke avdekket vesentlige negative 
konsekvenser av planforslaget. 
 
Hovedgrep i planen 
Hovedformålet med områdeplanen er å legge til rette for en videreutvikling og sammenbinding av de 
to «delene» som tettstedet Bjoneroa består av i dag. Planen er samtidig en opprydning i dagens 
plansituasjon – dagens bruk stemmer til dels ikke med gamle overordna planer. Deler av dette er 
avklaringer som tilhører kommuneplannivå, men som nå klargjøres i en relativt grovmasket 
områderegulering. 
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Plankart  
Avklaringer gjennom planarbeidet:  

 Gjennom planarbeidet er det avklart at en kirkegårdsutvidelse ikke er nødvendig – 
kirkegården har nok areal i planperioden.  

 Det er vurdert om flytting av idrettsanlegg skal legges inn i planen, men det er lite som tyder 
på at det er aktuelt å flytte idrettsanlegget slik situasjonen er i dag. Dette er derfor ikke lagt 
inn.  

 Ved varsel om oppstart var det aktuelt med utvikling av turistrelatert virksomhet på 
eiendommen Bjone, nord i planområdet. Dette viser seg ikke lenger å være aktuelt, både 
fordi Fylkesmannen ikke kunne akseptere den plasseringen som grunneier ønsket og fordi 
prosessen har tatt for lang tid. 

 Eksisterende boligbebyggelse var i tidligere planer i stor grad en del av LNF-området. I denne 
områdereguleringen er boligene avsatt til boligområde (B1-B10), for å få en plansituasjon 
som stemmer med den reelle bruken av området. Område B4 og B10 lå inne som 
boligområde i eksisterende plan (kommuneplanens arealdel). Eksisterende boligområder er 
ikke konsekvensutredet. 
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 Område B/T 1 er dagens barnehage, kombinert med eksisterende bolig. Området er vist som 
bolig i kommuneplanens arealdel. Det er valgt å regulere inn reell bruk, med en 
rekkefølgebestemmelse der området tilbakeføres til boligområde, dersom det bygges ny 
barnehage et annet sted. 

 Friluftsområdet FOS består delvis av en kunstig utfylt odde, som i dag benyttes bl. a til 
parkering av skogbruksmaskiner. Området er foreslått regulert til offentlig friluftsområde 
med mulighet for anløpsbrygge for turistbåt. Odden og strandlinjen på begge sider er i dag i 
privat eie. Regulering til offentlig friluftsområde medfører at grunneier har rett til å be 
kommunen om innløsning. Det er usikkert om dagens bruk har medført forurensning av 
grunnen på odden. 

 Område B11 og B12 er lagt inn som nye boligområder. Områdene er en utvidelse av 
eksisterende boligbebyggelse og ligger i skogsområde, med kort avstand/nærhet til fjorden. 
Det er ellers kort avstand til skole og barnehage, samt butikk. Områdene kan, avhengig av 
tomtestørrelse evt tetthet i utbygging, ha et utbyggingspotensiale på ca. 6-8 eneboliger.  

 Kombinasjon bolig/tjenesteyting – Område B/T 2. Eksisterende skogsområde som grenser 
inntil kulturbygget og område for omsorgsboliger med mer. Området har direkte adkomst fra 
lokalveg og kan utnyttes til boligområde, evt som reserveområde for utbygging til 
tjenesteyting, for eksempel ny barnehage eller omsorgsboliger. Området ligger helt inntil 
skole/barnehage, og med kort avstand til butikk og strandsone/friluftsområder. Kan gi plass 
til ca. 6 eneboliger, evt. flere enheter ved tettere utnytting. 

 Tjenesteyting – Område OPT (offentlig og privat tjenesteyting). Inneholder dagens 
eldresenter, omsorgsboliger, base for hjemmetjenesten og brannstasjon. Området er 
foreslått utvidet for å ha tomtereserve for framtidig utbygging av omsorgsboliger med mer. 
Utvidelsen består av skogsarealer og grenser inntil en bekk mot sørøst. 

 For å få en bedre utviklingsmulighet ved butikken nord for kirken, er atkomst til en 
landbrukseiendom foreslått lagt om. I kommuneplanens arealdel er område L/F vist som 
utvidelsesmulighet for butikken (F). Når atkomsten er lagt om, tilbakeføres område L/F til 
landbruksformål, til erstatning for det landbruksarealet som tas i bruk som vegareal. 

 Det er planlagt og regulert inn en ny strandsti i strandsona mellom fjorden og fylkesvegen på 
strekningen mellom Skolevegen og Stilla elvepark. Strandstien skal knytte sammen de to 
delene av tettstedet og gi bedre tilgang til strandsona. Strandstien er ikke ment å erstatte en 
eventuell framtidig gang- og sykkelveg langs Fv 245. 

 Det forutsettes at framtidig gang- og sykkelveg detaljreguleres innenfor 
båndleggingsområdet i områdereguleringsplanen. 

 For å knytte idrettsanlegget til resten av funksjonene og få sammenheng mellom de to 
«delene» i Bjoneroa er det lagt inn en kort strekning med fortau rett nord for renseanlegget. 

Medvirkning 
Det ble avholdt åpen kontordag i kulturhuset i Bjoneroa den 06.12.2011 i forbindelse med oppstart 
av planarbeidet. 
I forbindelse med offentlig ettersyn, ble det holdt et åpent møte i kulturhuset i Bjoneroa den 
30.01.2014. 
 
Innkomne merknader ved oppstartsvarsel og høring av planprogram er redegjort for i 
planbeskrivelsen og saksframlegg til planutvalgets behandling av sak 49/13.  
 
Ved første gangs offentlig ettersyn kom det inn seks høringsuttalelser. Disse er gjort rede for i 
saksframlegg til planutvalget for andre gangs offentlig ettersyn. (Sak 116/15).  
 
Planforslaget ble endret før andre gangs ettersyn for å imøtekomme en del av merknadene, men 
følgende forhold ble ikke tatt til følge: 
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 Byggegrense mot veg. Rådmannen mener at en byggegrense som tar hensyn til eksisterende 
bebyggelse langs fv 245, er tilrådelig. 

 Fortau langs fv 245. Strekningen som er vist som fortau er i underkant av 50 m lang. 
Grunnforhold og topografi er av en slik art at en utforming som gang-/sykkelveg vil bli svært 
kostbar. Det anses ikke realistisk at den noen gang vil bli bygget, dersom slike standardkrav 
legges til grunn. Rådmannen viser til at det er regulert en strekning med fortau på 150 m 
langs fv 245 i Jevnaker kommune, i reguleringsplan for g/s-veg Strandvegen - Nordbytangen. 
Fartsgrensen på den aktuelle strekningen er 50 km/t, mens trafikkmengden er ca. 850 ÅDT. 
Rådmannen vurderer at ulykkesrisikoen på strekningen i Jevnaker og strekningen i Bjoneroa 
bør være ganske lik og at risikoen ved ikke å opparbeide en gangforbindelse i det hele tatt, vil 
være langt større. 

 Endring av atkomst til to gårdsbruk med tre bolighus ved butikken. Rådmannen anser at det 
er vesentlig for opprettholdelse av et levedyktig lokalsamfunn, at butikken med postkontor 
fortsetter å eksistere. Det er derfor viktig å legge til rette for en videreutvikling av butikken, 
slik at den kan ha grunnlag for videre drift. Slik eksisterende atkomstveg ligger, deler den 
forretningsområdet i to. Det er derfor fornuftig å legge til rette for flytting av atkomstvegen. 
Flyttingen kan medføre kostnader for butikken i forbindelse med makeskifte av arealer og 
opparbeidelse av ny avkjøring og nytt landbruksareal. 

 Stenging av eksisterende atkomst til butikken. Rådmannen anser at det er uheldig med to 
avkjøringer såpass tett, men det vil ikke være mulig å føre butikkens atkomst ned på ny 
avkjøring, uten at det beslaglegger mye av parkeringsarealet til butikken. Et avbøtende tiltak 
kan være å senke fartsgrensen til 50 km/t. 

 Reguleringsformål for friluftsområde i sjø og vassdrag. Det som bør være gjenstand for 
nærmere vurdering er hvorvidt odden, som er foreslått som friluftsområde i sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone, skal inngå i planen eller ikke. Dersom området inngår i planen, vil 
det medføre at grunneierne innenfor området kan kreve innløsning ihht Plan- og 
bygningslovens kap. 15. Dette vil i så fall medføre en økonomisk forpliktelse for Gran 
kommune, som ikke er prissatt. Verdien av selve odden er ikke mulig å fastslå, uten at det er 
gjennomført grunnundersøkelser for å avdekke evt forurenset grunn. Imidlertid er dette et 
område som kan utvikles til et svært attraktivt område. Beliggenheten er unik. Det er sentralt 
ved butikk og det er også satt av et område med formål småbåtanlegg med mulighet for 
gjestehavn og anløpshavn for turistbåt. Rådmannen vurderer at å åpne området for 
allmenheten vil være langt mer positivt for Bjoneroa, enn om dagens bruk fortsetter.  

 
 
 
 
Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i planutvalgets møte 25.11.2015 (sak 36/15). 
Høringsperioden var 09.12.2015 – 03.02.2016. I høringsperioden kom det inn sju høringsuttalelser til 
planen. 

Avsender Dato Merknad Rådmannens kommentar 

Jon Frydenlund 21.01.16 Ønsker ikke at areal mellom 
hus og Randsfjorden skal 
vises som grønnstruktur. 
Arealet har vært brukt som 
en del av boligtomta siden år 
1900. 

Arealformål grøntstruktur er 
lagt inn ved en feil. 
Arealformålet endres til 
eksisterende bolig.  

Anders Sørum 03.02.16 Påpeker feil i planbeskrivelse 
og saksframlegg for offentlig 
ettersyn. Atkomst som 
foreslås flyttet gjelder ikke 

Planbeskrivelsen vil bli rettet. 
Feilen er rettet i dette 
saksframlegget. 
Rådmannen anser at det er 
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ett gårdsbruk og to boliger, 
men to gårdsbruk med til 
sammen tre boliger. I tillegg 
brukes avkjørselen som 
atkomst for 
tømmertransport. 
Ønsker ikke atkomsten 
endret og areal beslaglagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtidig gang-/sykkelveg 
langs fv 245 bør legges på 
siden mot Randsfjorden, evt 
som utvidelse av strandstien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bra at allmenheten får 
tilgang til strandsonen, men 
grunneier bør få beholde 
båtplass/strandplass. 
 
 
Viktig med god informasjon 
til grunneier.  
Sørum har vært mye berørt 
av behov for arealer til 
offentlig bruk. 

vesentlig for opprettholdelse 
av et levedyktig 
lokalsamfunn, at butikken 
med postkontor fortsetter å 
eksistere. Det er derfor viktig 
å legge til rette for en 
videreutvikling av butikken, 
slik at den kan ha grunnlag for 
videre drift. Slik eksisterende 
atkomstveg ligger, deler den 
forretningsområdet i to. Det 
er derfor fornuftig å legge til 
rette for flytting av 
atkomstvegen. Flyttingen kan 
medføre kostnader for 
butikken i forbindelse med 
makeskifte av arealer og 
opparbeidelse av ny avkjøring 
og nytt landbruksareal. 
 
Skole, samfunnshus og nesten 
all boligbebyggelse ligger på 
vestsiden av fv 245. En 
framtidig gang/sykkelveg bør 
av trafikksikkerhetsgrunner 
legges slik at den kan brukes 
uten at det legges opp til 
kryssing av vegen. Gang-
/sykkelvegen vil gi flere barn 
mulighet til en sikker 
skoleveg. Strandstien er ment 
å fylle en annen funksjon. Den 
skal gi allmenheten tilgang til 
strandsonen og vil ikke 
erstatte en gang-/sykkelveg. 
 
Grunneiere som mister 
strandplass/båtplass som 
følge av utleggelse til offentlig 
friluftsområde vil kunne kreve 
innløsning av berørt del av 
eiendommen. 
Tas til etterretning. 
 
Tas til etterretning. 

Oppland 
fylkeskommune 

03.02.16 Fornøyd med at Ærskjella 
reguleres til vern, men ber 
om at 
reguleringsbestemmelsenes 
pkt 11-1 endres. 

Endringene i pkt 11-1 i 
reguleringsbestemmelsene 
tas inn før sluttbehandling. 
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Det er tidligere gjennomført 
arkeologiske registreringer i 
planområdet  
Etter at undersøkelse er 
gjennomført er det kommet 
inn en steinøks fra eldre 
steinalder. Øksa skal være 
funnet på jordet øst for 
kirka, på Kirkebyjordet (id. 
177391 i Askeladden, funnr. 
C59798 hos Kulturhistorisk 
museum). Det er imidlertid 
så lenge siden funnet ble 
gjort og selve avgrensingen 
av funnstedet er usikker, så 
det vil ikke kreve nye 
undersøkelser her.  
Minner om kml § 8 annet 
ledd. 

 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelser som ivaretar 
kml §8 annet ledd er 
innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsenes 
pkt 3.9. 

NVE 03.02.16 Områder som er utsatt for 
en 200-års flom + 
sikkerhetsmargin på 0,5 
meter, eller alternativt en 
sone på 20 meter på hver 
side av bekker, skal i 
henhold til pbl § 12-6 
avmerkes som hensynssone 
– flomfare på plankartet, og 
tilknyttes bestemmelser som 
enten forbyr utbygging eller 
bestemmer at utbygging 
bare er tillatt på bestemte 
vilkår som avbøter 
flomfaren. Hensynet til flom 
skal avklares senest på 
reguleringsplannivå, jf. TEK 
10 kap. 7. Det er derfor ikke 
anledning til å stille krav om 
at tiltak nærmere 20 meter 
fra bekk/elv sendes NVE til 
uttalelse. 
 
Før planen kan vedtas bør 
kommunen endre 
reguleringsbestemmelsenes 
pkt 3.2, slik at det går klart 
fram at det er 
sikkerhetskravene i TEK 10 § 

Områder som er flomutsatt vil 
bli avmerket som 
hensynssone på kartet der de 
evt mangler, og 
bestemmelser om forbud mot 
bygging vil bli tatt inn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelsenes pkt 3.2 vil bli 
supplert med en presisering 
av at teknisk forskrift skal 
oppfylles. 
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7-2 som gjelder. 

Statens vegvesen 03.02.16 Fornøyd med at støysoner 
og avkjørselspiler er lagt inn. 
Registrerer at flere tidligere 
merknader ikke er tatt til 
følge. 
Er positive til å knytte 
sammen strandstien og 
avkjøringen til 
idrettsplassen, men mener 
at strekningen bør utformes 
som gang-/sykkelveg og ikke 
fortau. Det må tas inn en 
rekkefølgebestemmelse om 
at Statens vegvesen må 
godkjenne løsningen. Gjør 
oppmerksom på at det ikke 
finnes penger til tiltaket og 
at kommunen kan gi innspill 
til kommende 
handlingsprogramperiode 
(2018-2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er usikker på om det er satt 
av nok areal til en framtidig 
gang- og sykkelveg. Er 
fornøyd med rekkefølgekrav 
om detaljplanlegging og 
antar at det kan bli 

Tas til etterretning. 
 
 
 
 
Strekningen som er vist som 
fortau er i underkant av 50 m 
lang. Grunnforhold og 
topografi er av en slik art at 
en utforming som gang-
/sykkelveg vil bli svært 
kostbar. Det anses ikke 
realistisk at den noen gang vil 
bli bygget, dersom slike 
standardkrav legges til grunn. 
Rådmannen viser til at det er 
regulert en strekning med 
fortau på 150 m langs fv 245 i 
Jevnaker kommune, i 
reguleringsplan for g/s-veg 
Strandvegen - Nordbytangen. 
Fartsgrensen på den aktuelle 
strekningen er 50 km/t, mens 
trafikkmengden er ca. 850 
ÅDT. Rådmannen vurderer at 
ulykkesrisikoen på 
strekningen i Jevnaker og 
strekningen i Bjoneroa bør 
være ganske lik og at risikoen 
ved ikke å opparbeide en 
gangforbindelse i det hele 
tatt, vil være langt større. 
Dagens fartsgrense på stedet 
er 60 km/t. Det er derfor et 
alternativ at Statens vegvesen 
vurderer å senke den til 50 
km/t for å muliggjøre et 
enklere tiltak. 
Rekkefølgebestemmelse om 
at Statens vegvesen skal 
godkjenne plan vil bli tatt inn, 
og Gran kommune vil vurdere 
å spille inn tiltaket til neste 
handlingsprogram. 
 
Det er ikke gjort detaljert 
prosjektering i forbindelse 
med områdereguleringen. 
Dersom senere 
detaljplanlegging medfører 
endring av plangrensene, 
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nødvendig å utvide 
planområdet ved en 
detaljplanlegging. 
 
 
 
Flytting av avkjørsel til gnr 9 
bnr 2 mfl. og 
opprettholdelse av avkjørsel 
til butikken savner vegfaglig 
begrunnelse eller tekniske 
tegninger som kan begrunne 
dette. Dersom dagens 
avkjørsel til butikken skal 
opprettholdes, må den 
inntegnes etter dagens krav 
til utforming med 
frisiktsoner. Det må tas inn 
rekkefølgekrav i 
bestemmelsene om detaljert 
byggeplan/teknisk plan som 
skal godkjennes av Statens 
vegvesen. Nye avkjørsler må 
også godkjennes av statens 
vegvesen før de tas i bruk. 

finner rådmannen at dette er 
uproblematisk, all den tid en 
detaljreguleringsplan også må 
igjennom en omfattende 
høringsprosess. 
 
Det tas inn bestemmelser om 
godkjenning av teknisk plan 
ved utbedring eller nybygging 
av avkjørsel. 
Det tas inn bestemmelser om 
at ny avkjørsel bare kan 
bygges, hvis Statens vegvesen 
godtar vegfaglig begrunnelse 
for å opprettholde 
eksisterende avkjørsel, evt at 
butikkens avkjørsel legges 
om. Frisiktsoner legges inn 
ved butikkens avkjørsel og 
der de eventuelt mangler i 
planen.  
Det tegnes ikke frisiktsoner 
for avkjørselspiler. 
Generell bestemmelse om 
godkjenning av nye avkjørsler 
tas inn. 

Olav Struksnæs 03.02.16 Ønsker ikke at odden ut i 
Randsfjorden skal reguleres 
til friluftsområde med 
tilhørende strandsone. 
Mener dette forringer 
bokvaliteten (støy/bråk, 
forsøpling, uønsket camping 
o.l.) Ønsker å utvikle tangen i 
forbindelse med egen 
næringsutvikling og vil ikke 
selge frivillig. 

Tangen er et 
utfyllingsområde, som har 
blitt til over tid. Utfyllingen er 
delvis gjort av Gran kommune 
i forbindelse med utbygging 
av offentlige bygg, og delvis 
av eier av gnr 9 bnr 8. 
Utfyllingen har aldri vært 
omsøkt. Tangen framstår i 
dag som et lagerområde med 
maskiner og biler og utstyr til 
disse. Gran kommune 
vurderer at det kan foreligge 
forurensningsfare med den 
virksomheten som er der i 
dag. 
Mulighet for utleie/strandhus 
var nevnt i forbindelse med 
stedsutviklingsskissen i 2008. 
Det fremkom imidlertid 
tydelige signaler fra regionale 
og statlige myndigheter at en 
slik utvikling ikke var ønskelig.  
Gran kommune ser det som 
viktig at dagens bruk ikke bli 
videreført. Området ligger 
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sentralt plassert i Bjoneroa og 
vil gi allmenheten en mulighet 
til atkomst til Randsfjorden, 
som ikke finnes i området i 
dag. Reguleringsplanen åpner 
for at det kan etableres 
serveringssted/kiosk 
/serviceanlegg for gjestehavn 
etc. på tangen. Dette kan 
gjerne skje i sammenheng 
med «Kaffen» som i 
planforslaget er regulert til 
bolig/forretning.  
Privat, inngjerdet badeplass 
er etablert i strid med 
Kommuneplanens 
byggeforbud i strandsonen 
rundt Randsfjorden og Plan- 
og bygningslovens § 1.8. 
Badeplassen er heller ikke 
beliggende i direkte 
forlengelse av 
uteoppholdsarealer rundt 
bolighus. 
Gran kommune har ved å 
foreslå regulering til 
friluftsområde i sjø og 
vassdrag med tilhørende 
strandsone, tatt bevisst 
stilling til at området bør 
innløses til beste for 
allmenheten. 

Fylkesmannen i 
Oppland 

04.02.16 Ingen merknader Tas til etterretning. 

 
Planen ble fremmet for sluttbehandling i 2016. Planutvalget fattet følgende vedtak i møte 
09.03.2016, sak 8/16: 
«Administrasjonen bes legge inn i planen hvordan trafikksikkerheten for gående fra søndre del av 
sentrum og frem til skole/kirke m.v. skal gjøres sikrere. 
Administrasjonen bes følge opp overfor Statens vegvesen om det er mulig med fartsreduserende 
tiltak for å redusere hastigheten ned til 50 km/t.» 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningslovens kapittel 12, Reguleringsplaner. 
Saksbehandlingsregler for reguleringsplaner 
 
Naturmangfoldloven §§8-12 
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Alle planer skal vurderes opp mot Naturmangfoldlovens prinsipper. Vurderingen skal fremgå av 
vedtaket. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  I henhold 
til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.» 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
«Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, 
energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, 
boliger, infrastruktur og tjenester..» 
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
«Formålet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter PBL. RPR gir kommunene et bedre grunnlag for å integrere og ivareta 
barn og unges interesser i sin løpende planlegging, samt å vurdere saker der barn og unges interesser 
kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.» 
 
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
«Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og 
mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å legge til 
rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.» 
 
Universell utforming 
Reguleringsplaner er sentrale verktøy for å oppnå universell utforming. Universell utforming er et 
spesifisert tema i plan- og bygningslovens kapittel om reguleringsplaner som det kan settes 
bestemmelser om, jamfør § 12-7 nr.4 
 
Kulturminnelovens § 9: 
Ved planlegging av offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder eller det ansvarlige 
forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner på en 
måte som nevnt i § 3 første ledd, jfr. § 8 første ledd. 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 18.06.2015, sak 50/15: 
Gran har en stor grad av spredt bosetting, og dette vil fortsatt sette sitt særpreg på bygda. Det er en 
stor reserve av arealavklarte boligområder i hele kommunen, og av hensyn til utnytting av 
eksisterende infrastruktur, jordvern og samordnet areal- og transportplanlegging bør disse bygges ut 
før det omdisponeres nye utbyggingsområder. Det vil i åra framover først og fremst være behov for 
flere leiligheter og småhus i sentrumsnære områder. For å gi befolkningen valgfrihet med tanke på 
ulike typer boliger ønsker kommunen å legge til rette for at det er et variert boligtilbud i hele 
kommunen. 
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Reguleringsplan for Stilla elvepark, vedtatt 21.04.2010. Området avsatt til friområde. 
Kommuneplanens arealdel vedtatt 26.05.2011. Området avsatt til hensynssone områderegulering. 
 
Kommunedelplan for energi og klima 2018 – 2022 
 
 
Gjeldende vedtak 
KST 16.02.2012, sak 15/12 – Fastsettelse av planprogram 
PLU 27.11.2013, sak 49/13 – utleggelse til offentlig ettersyn. 
PLU 25.11.2015, sak 36/15 – utleggelse til andre gangs offentlig ettersyn. 
PLU 09.03.2016, sak 8/16 – sluttbehandling, sendt i retur til rådmannen. 
 
Økonomi 
Friluftsområdet FOS består delvis av en kunstig utfylt odde, som i dag benyttes bl. a til parkering av 
skogbruksmaskiner. Området er foreslått regulert til offentlig friluftsområde med mulighet for 
anløpsbrygge for turistbåt. Odden og strandlinjen på begge sider er i dag i privat eie. Regulering til 
offentlig friluftsområde medfører at grunneier har rett til å be kommunen om innløsning. Det er ikke 
gjort vurderinger av verdien på området.  
 
Eventuelle forurensninger i grunnen som følge av dagens bruk, kan medføre krav om deponering av 
forurensede masser. I utgangspunktet skal disse kostnadene bæres av forurenser. 
 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Plan- og bygningsloven: 
Det er gjennomført konsekvensutredning i henhold til godkjent planprogram. Etter Rådmannens 
vurdering er konsekvensutredningsplikten oppfylt. Konsekvensutredningen viser at de nye 
byggeområdene som er lagt inn i planen gir få negative konsekvenser. 
Merknader som er kommet inn ved første gangs offentlig ettersyn, er etterkommet så langt det er 
faglig og samfunnsmessig tilrådelig. 
 
Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
Planområdet er et variert kulturlandskap med jordbruksområder, bebyggelse og skog. Det foreligger 
ikke registreringer på rødlistearter innenfor planområdet jf. www.miljostatus.no. Det er 
naturtyperegistreringer i planområdet knyttet til deltaområdet hvor Bjoneelva renner ut i 
Randsfjorden og en viltlokalitet ved Bjoneelva. I deltaområdet er det særlig kvaliteten som 
beiteområde for andefugler og sangsvane som er merket av. Fossekall er også nevnt, men det antas 
at det i større grad er knyttet mot selve elva.  Den delen av deltaområdet som ligger innenfor 
planområdet er avmerket som hensynssone naturmiljø i plankartet. Det er ikke foreslått nye 
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utbyggingsområder i tilknytning til eller i konflikt med områder registrert som verdifulle for 
naturmangfoldet. Planlagt strandsti ligger på vegfylling, og strandsone reetableres etter evt bygging. 
Utredningsplikten ihht Naturmangfoldloven anses dermed som oppfylt. 
 
Kulturminnelovens § 9  
Det er gjennomført kulturminneundersøkelser og funn fra undersøkelsene er avmerket i 
reguleringsplankartet og gitt egne bestemmelser. 
 
Kommuneplanens arealdel 
Områdereguleringen er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Å tilrettelegge for nye boligtomter i Bjoneroa er med på å gi befolkningen valgfrihet med tanke på et 
variert boligtilbud i hele kommunen. 
 
Kommunedelplan for energi og klima 
Tilrettelegging for boligtomter i gangavstand til skole og barnehage, kan bidra til redusert bilbruk og 
økt bruk av aktiv transport (gå/sykle).  
 
Rådmannens vurdering: 
De fleste merknader ved andre gangs høring er helt eller delvis tatt til følge. Det gjenstår imidlertid 
tre vesentlige merknader, der Rådmannen anbefaler at Gran kommune ikke etterkommer 
merknadene: 

 Fortau langs fv 245. Strekningen som er vist som fortau er i underkant av 50 m lang. 
Grunnforhold og topografi er av en slik art at en utforming som gang-/sykkelveg vil bli svært 
kostbar. Det anses ikke realistisk at den noen gang vil bli bygget, dersom slike standardkrav 
legges til grunn. Rådmannen viser til at det er regulert en strekning med fortau på 150 m 
langs fv 245 i Jevnaker kommune, i reguleringsplan for g/s-veg Strandvegen - Nordbytangen. 
Fartsgrensen på den aktuelle strekningen er 50 km/t, mens trafikkmengden er ca 850 ÅDT. 
Rådmannen vurderer at ulykkesrisikoen på strekningen i Jevnaker og strekningen i Bjoneroa 
bør være ganske lik og at risikoen ved ikke å opparbeide en gangforbindelse i det hele tatt, vil 
være langt større. 

 Endring av atkomst til to gårdsbruk med tre bolighus ved butikken. Rådmannen anser at det 
er vesentlig for opprettholdelse av et levedyktig lokalsamfunn, at butikken med postkontor 
fortsetter å eksistere. Det er derfor viktig å legge til rette for en videreutvikling av butikken, 
slik at den kan ha grunnlag for videre drift. Slik eksisterende atkomstveg ligger, deler den 
forretningsområdet i to. Det er derfor fornuftig å legge til rette for flytting av atkomstvegen, 
slik at forretningsområdet kan forbeholdes butikken. Flyttingen kan medføre kostnader for 
butikken i forbindelse med makeskifte av arealer og opparbeidelse av ny avkjøring og nytt 
landbruksareal. Rådmannen anser at det er uheldig med to avkjøringer såpass tett, men det 
vil ikke være mulig å føre butikkens atkomst ned på ny avkjøring, uten at det beslaglegger 
mye av parkeringsarealet til butikken. Et avbøtende tiltak kan være å senke fartsgrensen til 
50 km/t. Det er gjort noen endringer, for delvis å imøtekomme Statens vegvesens krav. 
Dagens avkjøring er tegnet inn etter dagens utformingsregler med frisiktsoner og det er tatt 
inn rekkefølgebestemmelser, som sikrer at Statens vegvesen godkjenner detaljplan før evt 
bygging. 

 Reguleringsformål for friluftsområde i sjø og vassdrag. Det som bør være gjenstand for 
nærmere vurdering er hvorvidt odden, som er foreslått som friluftsområde i sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone, skal inngå i planen eller ikke. Dersom området inngår i planen, vil 
det medføre at grunneierne innenfor området kan kreve innløsning ihht Plan- og 
bygningslovens kap. 15. Dette vil i så fall medføre en økonomisk forpliktelse for Gran 
kommune, som ikke er prissatt. Verdien av selve odden er ikke mulig å fastslå, uten at det er 
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gjennomført grunnundersøkelser for å avdekke evt forurenset grunn. Imidlertid er dette et 
område som kan utvikles til et svært attraktivt område. Beliggenheten er unik. Det er sentralt 
ved butikk og det er også satt av et område med formål småbåtanlegg med mulighet for 
gjestehavn og anløpshavn for turistbåt. Rådmannen vurderer at å åpne området for 
allmenheten vil være langt mer positivt for Bjoneroa, enn om dagens bruk fortsetter.  

 
Slik rådmannen ser det, er det to mulige behandlingsmåter: 

1. Planen sluttbehandles, selv om ikke alle merknader er etterkommet. Det foreligger 
imidlertid ingen innsigelser til planen. Rådmannen mener at planforslaget ivaretar 
hensynet til en ønsket utvikling i Bjoneroa. 

2. Planen sendes i retur til administrasjonen for omarbeidelse, slik at merknader fra 
planutvalget i møte 09.03.2016, sak 8/16 imøtekommes. Dette vil ytterligere utsette 
sluttbehandlingen og ikke i samme grad åpne for nye muligheter i Bjoneroa. 

 
Rådmannen beklager at det ikke har vært kapasitet til å gjøre de utredninger som planutvalget har 
bedt om i sak 8/16. Rådmannen kan heller ikke se at det er mulig å prioritere dette foran andre 
oppgaver i nærmeste framtid. Rådmannen mener derfor at det er viktig for videre utvikling av 
Bjoneroa at områdereguleringen nå blir vedtatt og at dette må veie tyngre enn at en får utredet nye 
gangforbindelser langs fylkesveien sørover nå. 
Sluttbehandlingen av områdereguleringen for Bjoneroa innebærer at det er et viktig tiltak i 
småsamfunnsprosjektet for Bjoneroa som nå blir ferdig. Et vedtak av områdereguleringen vil bidra til 
å legge til rette for videre bolig og næringsutvikling i Bjoneroa. Rådmannen anbefaler derfor et 
vedtak i samsvar med alternativ 1. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Annonsering i Hadeland og på kommunens hjemmesider. Berørte parter tilskrives. 
 

 
Dato: 4. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Reguleringsbestemm

elser for områderegulering Bjoneroa 05.03.2019 

Planbeskrivelse 

25.02.2016.docx
 

Vedtak PLU, 

09032016, Sak 8/16, Områderegulering Bjoneroa - sluttbehandling
 

Frydenlund.pdf
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27/19 Reguleringsplan for Rognekollen økogrend - sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok.  16/02093-84 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Anne Lise Koller 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 8/19 

Kommunestyret 03.04.2019 27/19 

 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 20.03.2019 sak 8/19 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for Rognekollen økogrend, med plankart revidert 27.02.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 
01.03.2019 og planbeskrivelse revidert 27.02.2019. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for Rognekollen økogrend, med plankart revidert 27.02.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 
01.03.2019 og planbeskrivelse revidert 27.02.2019. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
16/02093-85 Plankart, revidert 27.02.2019. 
16/02093-85 Reguleringsbestemmelser, revidert 01.03.2019. 
16/02093-89 Planbeskrivelse, revidert 27.02.2019. 
16/02093-87 Merknader ved offentlig ettersyn (vedlegg 12) 
16/02093-52 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 13.11.2018. 
16/02093-52 Illustrasjonsplan, datert 02.11.2018 (vedlegg 3) 
16/02093-52 Situasjonssnitt, datert 02.11.2018 (vedlegg 4) 
16/02093-52 Illustrasjonsplan uteoppholdsarealer, datert 02.11.2018 (vedlegg 5) 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
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16/02093-52 Illustrasjoner Rognekollen økogrend (vedlegg 6) 
16/02093-52 Tekniske tegninger – veg, Cowi, datert 12.11.2018 (vedlegg 7) 
16/02093-54 Overvannsnotat Cowi, 15.11.2018 (vedlegg 8) 
16/02093-52 Oversiktstegning - VA, overvann, infiltrasjon og 200 års flom, Cowi,  
                         datert 12.11.2018 (vedlegg 9) 
16/02093-52 Tilknytning fjernvarme, Cowi, datert 09.11.2018 (vedlegg 10) 
16/02093-52 Støyrapport, datert 30.10.2018 (vedlegg 11) 
16/02093-32 Befaringsrapport arkeologisk registering, 28.08.2018 
16/02093-52 Innspill til planoppstart (vedlegg 1) 
16/02093-52 Bekreftelser fra HRA og Lunner- Gran Brann og redning (vedlegg 2) 
16/02093-18 Varsel om oppstart – 28.05.2018 
16/02093-12 Referat fra oppstartsmøte – 15.03.2018 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 
Ja 
Ja 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 

 
 

Oppsummering 
Hensikten med planarbeidet er å regulere til konsentrert småhusbebyggelse slik at planområdet 
kan utvikles til en økogrend. Planområdet vil erstatte reguleringsplan for Rognekollen i sin helhet. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer minimum 147 nye boenheter innenfor planområdet, mens 
illustrasjonsplanen viser 187 boenheter. Planforslaget er utarbeidet av privat forslagsstiller.  
 

Planutvalget vedtok å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn og høring 28.11.2018. 
Høringsfrist var 04.02.2019. Planforslaget fremmes nå for sluttbehandling. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

Figur 1. Beliggenhet til planområdet vist med blå 
avgrensning . 

Planforslaget fremmes av Feste Kapp AS i 
samarbeid med Stilla Utvikling AS på vegne av 
forslagsstiller Filago Gran AS.  
 
Planområdet ligger nær Mohagen, nordvest 
for Sandvoll-krysset på Jaren, jf. figur 1. 
Planområdet avgrenses i sørvest av 
Gjøvikbanen, i nord delvis av reguleringsplan 
for Bisgård, i nordøst av reguleringsplan for 
Mohagen vest og i øst av skogteig som 
grenser inntil rv. 4. 
 
Planområdet er ca. 155 daa. 
 
Hensikten med planarbeidet er å regulere til 
konsentrert småhusbebyggelse slik at 
planområdet kan utvikles til en økogrend.  
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Figur 2. Utsnitt fra reguleringsplaner. Planavgrensning 
vises med rød stiplet linje. 

Planstatus 
Planområdet er i hovedsak avsatt til 
boligbebyggelse i kommuneplanen. I nordøst 
er 15,5 daa avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting.  
 
Planer som helt eller delvis blir erstattet 
Sørøstre del av planområdet vil erstatte 
vedtatt reguleringsplan for Rognekollen, 
vedtatt 26.05.2011, i sin helhet, jf. figur 2. I 
tillegg vil mindre deler av reguleringsplan for 
Bisgård, vedtatt 20.03.2003, og 
reguleringsplan for Mohagen, vedtatt 
21.07.1978 bli erstattet av reguleringsplan for 
Rognekollen økogrend. 
 

 
Figur 3.Forslag til reguleringsplankart for Rognekollen 
økogrend 
 

Planforslaget 
Planforslaget består av flere arealformål, jf. 
figur 3. Det trekkes fram:  

- Konsentrert småhusbebyggelse, 28 felt med 
et samlet areal på 59 daa og %BYA= 30%/ 
35%.  

- Frittliggende småhusbebyggelse, 2 felt med 
et samlet areal på 11 daa og %BYA=25%. 

- Offentlig eller privat tjenesteyting, met et 
areal på 10 daa og %BYA=15%. 

- Uteoppholdsareal, 17 felt med et samlet 
areal på 16 daa. 

- Grønnstruktur, turveg og vegetasjonsskjerm, 
tre ulike arealformål med samlet areal på 21 
daa. 

- Parkering, 13 felt med et samlet areal på 9 
daa. 

- Kjøreveg, gang-/sykkelveg, fortau og annen 
veggrunn – grøntareal, 4 ulike arealformål 
med et samlet areal på 27 daa. 

 
Det er utarbeidet illustrasjonsplan for 
planområdet, jf. figur 4. Det vises her 187 
boenheter. I planbestemmelsene er det satt 
krav om minimum 147 boenheter. 
 
Bebyggelsen i planområdet er planlagt samlet 
og inndelt i åtte mindre grender. De ulike 
grendene ligger rundt hver sin adkomstvei. 
Hver grend består av 20-30 boenheter. Et 
typisk grep for grendene er at boenhetene 
deler et parkeringsanlegg som er lagt helt i 
starten av adkomstveien ved innkjørselen fra 

Planområde 

266/126 

266/5 



 66  

Figur 4. Illustrasjonsplan som viser mulig utforming. 

samleveien. Med dette grepet vil 
adkomstveien inn til boligene være bilfri eller 
ha svært begrenset med biltrafikk. Når bilen er 
borte vil det være plass til lek og annen 
aktivitet langs veien/ i gata. Adkomstveien vil 
på denne måten kunne fungere som et sosialt 
rom, et gatetun mellom husene. 
 

Både saltak og pulttak foreslås tillatt. 
 

Parkeringskrav er foreslått i intervallet 1 til 1,5 
biloppstillingsplasser per boenhet under 85 m2 
bruksareal og mellom 1,5 og 2 per boenhet over 
85 m2. Dette er lavere enn gjeldende 
kommuneplan og noe lavere enn i forslag til ny 
kommuneplan.  
 

De største eiendommene innenfor planområdet 
er gbnr. 155/184, 155/167, 155/12 og 155/181. 

Figur 5. Illustrasjon av framtidig Rognekollen økogrend.  
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Overvann 
Langsmed planområdet i nord/vest renner Sørgefossbekken. I notat om overvannshåndtering er det 
derfor utarbeidet en flomvurdering av denne bekken. Faresone flom vises på plankartet der det er 
nødvendig at flomvoll bygges før utbygging av feltet.  
 
Arealregnskap – dyrket areal og dyrkbart areal 
Deler at planområdet er tidligere regulert. Tap av dyrket areal og dyrkbart innenfor dette areal er 
tidligere rapportert inn. Innenfor areal som ikke tidligere er regulert er det ikke dyrket areal, men det 
er 23 daa som er registret som dyrkbart.  
 
Utbyggingsrekkefølge 
I kommuneplanen er det rekkefølgebestemmelse om at området Rognebakken (Rognekollen) skal 
være ferdig utbygd før det tillates oppstart av område B Rognebakken nord. Det er foreslått at denne 
bestemmelsen ikke skal gjelde. 
 

Planprosess 
Oppstartsmøte med kommunen var 15.03.2018. 

Planoppstart 
Plankonsulent varslet om planoppstart 28.05.2018, med frist for innspill 25.06.2018. Det ble da også 
varslet om «mindre» endring av gjeldende reguleringsplan for Rognekollen. Før endring av 
reguleringsplan for Rognekollen ble ferdigbehandlet, ble det gitt beskjed fra forslagsstiller at denne 
ikke skulle prioriteres og at ny plan også skulle omfatte tidligere regulert område. 

Det kom totalt ni innspill/ høringsuttalelser. Plankonsulent har gjengitt og kommentert sju av 
innspillene til planoppstart i planbeskrivelsen kapitel 7. Alle ble kommentert av rådmannen ved 
førstegangsbehandling av reguleringsplanen. 

Offentlig ettersyn 
Planforslaget har vært til offentlig ettersyn i perioden 19.12.2018 – 04.02.2019. Det er har kommet 
inn åtte høringsuttalelser. Uttalelsene er sammenfattet nedenfor, mens de ligger vedlagt i sin helhet. 
Forslagsstiller har kommentert høringsuttalelsene i planbeskrivelsen kapitel 8.  

Avsender Dato Høringsuttalelse Rådmannens kommentar 
Fylkes-
mannen i 
Innlandet 
(FM) 

26.02.19 1. Planforslaget sikrer i tilstrekkelig grad de 
interesser fylkesmannen har et ansvar for. 

2. Planen har ambisjoner utover det som er 
vanlig både for miljø, men også det sosiale 
aspektet. Fylkesmannen stiller likevel spørsmål 
ved om det er tilstrekkelige bestemmelser for å 
sikre at området bygges ut som en økogrend i 
tråd med intensjonene i planbeskrivelsen. 

3. Det er positivt at det er høye ambisjoner for 
miljøvennlige løsninger og bruk av tre. Vi viser 
til Veileder for bruk av tre – By- og 
tettstedutvikling. Her er det gitt eksempler på 
konkrete forslag til bestemmelser for bruk av 
tre.  

1. Tas til orientering. 
2. Planområdet er avsatt til framtidig 

boligbebyggelse i kommuneplanen 
og det finnes ikke særskilte 
bestemmelser til dette området med 
tanke med økogrend. Plankartet 
skiller seg fra tradisjonelt plankart 
blant annet ved at det er regulert 
felles parkeringsplasser i starten av 
atkomstveger og at atkomstvegene 
skal i hovedsak være bilfrie. 

3. For feltene BKS 1 – 28 sikrer 
bestemmelse 2.3 bruk av tre:  
«Fasadematerialet skal 
hovedsakelig være i treverk.» 

Oppland 
fylkeskom
mune 

04.02.19 1. I all hovedsak finner vi det innsendte 
planmaterialet tilfredsstillende. 

2. Det er en målsetning med planen å legge til 
rette for sosialt felleskap og levende naboskap 
med en blandet befolkning. Ulike boliger skal 
gi plass til forskjellige familiesituasjoner og 
livsfaser. 50 % av boenhetene i hver grend skal 
være tilgjengelige. Det er i tillegg stilt krav til 

1. Tas til orientering. 
 

2. Tas til orientering. 
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tilgjengelige parkeringsplasser og felles 
uteoppholdsarealer. Vi er positive til denne 
målsetningen, som legger seg opp til 
Connected Living-strategien som er vedtatt for 
Gjøvikregionen. 

3. Det er lagt opp til en forholdsvis tett 
bebyggelse med vekt på gode fellesløsninger 
og fellesområder. I den forbindelse anbefaler 
vi at det i bestemmelsene § 2.7 
Uteoppholdsareal, felles - om lekeareal, hadde 
vært stilt krav til sittemuligheter (benk og 
bord). 

 
 
 
 
 
 

3. Bestemmelse 2.7 er tilført krav om 
sittemuligheter (benker og bord). 

Statens 
vegvesen 

09.01.19 1. Det bør vurderes om internvegene skal 
reguleres til gang- og sykkelveg som gjøres 
kjørbare for utrykningskjøretøy etc. for å 
signalisere at disse primært skal være bilfrie 
arealer.  

2. Planen inneholder krav til etablering av gang- 
og sykkelveg (SGS 1-4) og fortau (SF1) langs 
adkomstvegen SKV9. I rekkefølge-
bestemmelsene heter det at disse skal bygges 
ut fortløpende slik at de enkelte grendene til 
enhver tid har tilfredsstillende 
adkomstløsning. Det kan være et 
skjønnsspørsmål hva som anses som 
«tilfredsstillende». For å gjøre bestemmelsen 
mer entydig og forpliktende anbefaler vi at det 
settes rekkefølgekrav om trinnvis utbygging av 
både boliger og infrastruktur fra nord og 
sørover, og at hver etappe av gs-vegen knyttes 
til igangsettingstillatele eller brukstillatelse for 
den tilhørende boliggrenda.  

3. Det er positivt at det i bestemmelsene er satt 
krav til sammenhengende gangforbindelse 
gjennom planområdet ned til jernbane-
undergangen, da dette er en viktig snarveg til 
Jaren sentrum. Slik vi oppfatter det vil denne 
gangforbindelsen gå i traseen for SKV9 og 
erstattes av framtidig fortau/gang- og 
sykkelveg. Vi anbefaler at det i bestemmelsene 
presiseres at gangforbindelsen skal være 
tilgjengelig inntil gang- og sykkelveg er etablert 
langs SKV9, og at dette skal være en helårlig 
forbindelse med krav til brøyting på vinteren. 

4. I bestemmelsene settes det krav til 2 
oppstillingsplasser for sykkel pr 100 m

2
 BRA for 

barnehage. Vi anbefaler at sykkelparkering ved 
barnehagen dimensjoneres og utformes slik at 
foreldre også kan sette igjen sykkeltraller, 
helst på et trygt sted under tak. 

1. Forslagsstiller har vurdert det som 
den beste løsningen å regulere til 
kjøreveg. Rådmannen stiller seg 
bak denne vurderingen. 

2. Med tanke på rekkefølgekrav 
knyttet til samlevegen SKV9 og 
den enkelte grend kom 
administrasjonen med tilsvarende 
anbefaling da reguleringsplanen ble 
utarbeidet. Forslagsstiller ønsket 
ikke, da som nå, å utforme 
rekkefølgekrav knyttet spesifikk til 
de enkelte grender for samlevegen 
SK9. Rådmannen stiller seg bak 
denne vurderingen. Ordet 
«tilfredsstillende» er i 
rekkefølgebestemmelse 7 erstattet 
med «fullverdig». 

 
 
 

3. For å sikre at denne gang-
forbindelsen skal bli brøytet er 
rekkefølgebestemmelse 7 tilføyd 
«helårs, sikret» slik at 
rekkefølgebestemmelsen nå lyder: 
«Det skal til enhver tid være 
sammenhengende helårs, sikret 
gangforbindelse gjennom plan-
området ned til jernbaneunder-
gangen i form av en gruset trasé.» 
 

4. Eier av barnehagetomten (BOP1) 
har ikke vært aktiv part i denne 
reguleringsprosessen da tomten 
tidligere er regulert og fradelt. 
Rådmannen har derfor funnet det 
urimelig å legge inn slik 
bestemmelse. 

  

Norges 
vassdrag- 
og energi-
direktorat 
(NVE) 
 

21.01.19 NVE har sluttet å uttale seg spesifikt til 
arealplaner. Det er kun der kommunen ber 
spesifikt om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger at NVE gir dette. NVE har 
derfor kun gitt generell informasjon og 
veiledning om sitt fagområde. NVE minner om at 
det er kommunen som har ansvaret for at det 

NVEs karttjenester og veilere er brukt 
ved utarbeidelse av planen. 
- Overvann/ flomfare er vurdert i en 

egen utredning. 
- Reguleringsbestemmelser 1.9 tar 

for seg overvann.  
- Langs Sørgefossbekken er det lagt 
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blir tatt nødvendige hensyn til flom- og 
skredfare, vassdrag og energianlegg i 
arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. 

inn faresone flom. 
- Sørgefossbekken er regulert til 

grønnstruktur. I 
reguleringsbestemmelse 4.1: 
«Kantvegetasjonen langs bekken 
skal tilfredsstille kravene i 
vannressurslovens §11.»  

Bane NOR 31.01.19 1. I reguleringsbestemmelsene 1.9 Overvann, er 
det sagt at utbyggingen ikke skal medføre økt 
flomføring i bekken. Bane NOR er likevel 
bekymret for at flomsikringsvoll beregnet for 
boligområdet kan medføre større vann-
mengder i Sørgefossbekken inn mot vår 
stikkledning. 

2. Byggegrense mot jernbanen er vist på 
plankartet, men ikke målsatt og ikke omtalt i 
bestemmelsene. I ROS-analysen står det at 
byggegrensen mot jernbanen skal være 30 
meter, slik Bane NOR krever. Dette må inntas i 
reguleringsbestemmelse 1.4 sammen med de 
andre byggegrensene. 

3. ROS-analysen har vurdert Transport- og 
sikkerhet i forhold til jernbane. Sikkerhets-
gjerde er inntatt i rekkefølgekrav 7.2 b). 
Beskrivelsen er for dårlig. Bør endres til: 
«Flettverksgjerde på minst 1,8 meter skal 
settes opp mot jernbanen i hele planens 
lengde. Nøyaktig plassering avklares i 
samarbeid med Bane NOR.» 
Bane NOR er bekymret for at barn kan bli 
fristet til å benytte planovergangen ved 
Sørgefossbekken, i forbindelse med lek og 
fritid. Vi ser for oss at vinterstid kan barn 
ake/stå på ski nedover mot Sørgefossbekken 
og jernbanen, og kan bli fristet til å krysse 
jernbanen på planovergangen km. 73,61. For å 
hindre barn i å komme ned til jernbanesporet 
her, ber vi om at gjerdet også føres noen 
meter oppover ved bekken. Bør inntas som en 
ekstra setning i rekkefølgekrav 7.2 b). 

1. Administrasjonen, forslagsstiller og 
plankonsulent med fagperson på 
overvann, hadde avklaringsmøte 
med Bane NOR 20.02.2019. I dette 
møtet ble reguleringsplanens 
løsninger med tanke på overvann 
godkjent av Bane NOR.  
 

2. «Byggegrense mot jernbane er 30 
meter fra spormidt.» er tatt inn i 
bestemmelse 1.4. 

 
 
 
 

3. I ovennevnte avklaringsmøte med 
Bane NOR ble dette temaet drøftet. 
I etterkant av dette møtet utarbeidet 
plankonsulent forslag til ny 
rekkefølgebestemmelse 7.2 b). 
Forslag til ny rekkefølge-
bestemmelse er godkjent av Bane 
NOR i epost av 25.02.19 og i brev 
datert 27.02.19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freddy 
Lyvad 
(gbnr. 
155/71) 

28.01.19 1. Det foreslås at vei f_SKV4/Grend 1 videreføres 
østover med samme standard og med 
senterlinje omtrent i dagens vei slik det ble 
foreslått og tegnet ut av «Feste Kapp AS» 
0.12.2010. Dette ble senere bekreftet i avtale 
om avståelse av grunn for min eiendom med 
«Ravnkollen økosamfunn» 25.1.2017. Dette 
forslaget er vist i to alternativer. 

2. En slik utvidelse vil medføre at også tomtene 
155/70,155/71, 15572, 155/74/ og 155/60 og 
felleslekeområde f_BUT 12 blir tilknyttet en 
god framtidsrettet adkomst. Dersom f_SKV 4 
videreføres som foreslått ovenfor, kan 
tomtene 155/70 -71-72 osv ha adkomst fra 
Grend 1. 

3. I planforslaget har ikke f-BUT 12 fått adkomst 
via en vei som standardmessig og 

1. Foreslåtte endringer til ny adkomst 
til BFS 1 vil kreve nytt offentlig 
ettersyn. Kommunen er kjent med 
eier av gbnr. 155/70 ikke ønsker 
veg gjennom sin eiendom som 
begge foreslåtte alternativer viser. 

2. Ingen av eiendommene innenfor 
BFS1 har ved planoppstart ytret seg 
om at de ville være med å 
utarbeide/ forme reguleringsplanen. 
En slik endring vil kreve nytt 
offentlig ettersyn. 

3.  Uteoppholdsareal f_BUT 12 er 
felles for grend 3 (BKS 8–10) og er 
ikke tiltenkt for BFS 1. Adkomst til 
dette arealet vil skje gjennom BKS 
8 og turveg f_GT 8. 

4. Ingen av eiendommene innenfor 
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veirettsmessig er på linje med de andre veiene 
i området. 

4. Forslag til endringer av bestemmelser for 
BKS1:  
- «konsentrert småhusbebyggelse med BYA 

30 - 35%». Det finnes, etter min mening, 
ingen logisk eller planpolitisk grunn til at 
denne eiendommen bør ha lavere 
utnyttelse enn de øvrige eiendommene i 
planområdet. 

- «Innenfor BFS 1 skal bebyggelsen utformes 
med pulttak eller saltak.» 

- BFS 1 gis tilknytting til uteoppholdsareal f_ 
BUT12, jfr. §1.1. 

- BFS 1 gis adgang til f_SVG 18 og f_SVG 26. 
5. Rekkefølgebestemmelse 7.1 e) er uklar som 

det er vanskelig å se rekkevidden av. Ber om 
nærmere redegjørelse før endelig vedtak. For 
øvrig vil jeg presisere at eiendommen 155/71 
har tinglyst veirett via hovedbølet Granlund. 

6. Påpeker på at det er en uoverensstemmelse 
mellom Grunnboka og Skylddelingsforretning 
for eiendommen 155/70 og viser til 
skylddelingspapirene fra 1965. 

BFS1 har som nevnt sagt at de ville 
være med å utarbeide/ forme 
reguleringsplanen. Flere av 
foreslåtte endringer vil kreve nytt 
offentlig ettersyn og private avtaler 
med forslagsstiller. Forslagene kan 
derfor ikke innarbeides. 

5. Rekkefølgebestemmelse 7.1 e) er 
endret fra tiltak innenfor BKS1 til 
«nye boenheter» innenfor BKS1. 
Bakgrunnen for bestemmelsen er at 
snuplass for renovasjon ikke er 
ivaretatt i plankartet. 
Rekkefølgebestemmelsen foreslår 
to alternativer dette kan løses på. 
En annen mulighet er å endre 
planen, men dette krever initiativ 
for eiere innenfor BFS1. 

6. Eiendommen 155/70 ble oppmålt 
29.08.18 og planen viser gjeldende 
eiendomsgrenser. Grensepunkter 
mot Lyvads eiendom 155/71 ble 
ikke endret.  

Halvor 
Arnkværn 
Jacobsen 
(gbnr. 
155/23) 

18.02.19 1. Det noteres at det i punkt 3.1 beskrives at, 
a_SKV12 skal være adkomstvei for skogdrift 
for min eiendom 155/23.  

2. Det påpekes fra min side, at det også skal 
beskrives at denne vegen (SKV12), også skal 
gjelde som adkomstvei for fremtidig næring-
/boligbebyggelse til min eiendom 155/23, da 
det er ønskelig å omregulere denne eiendom 
fra LNF til bebyggelse. 

1. Dette er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelse 3.1. 

2. Ønske om omregulere skogteig til 
bebyggelse er ikke en del av denne 
planprosessen. Området er vist som 
LNF i kommuneplanens arealdel 
(KPA) og utbygging her må utredes 
i forbindelse med revisjon av KPA. 
Alternativt kan eier fremme forslag 
om privat reguleringsplan med 
konsekvensutredning. 

Torleif 
Kildal 

11.01.19 Vurder om planbestemmelse 3.1 bør inneholde 
noe tekst om at kjøreveg skal ha tillegg for 
breddeutvidelse i svinger ihht. det som er 
regulert og vist i tekniske planer. I en sving langs 
o_SKV9 er det f.eks. prosjektert breddeutvidelse 
1,2 meter på hvert kjørefelt, som gir en total 
vegbredde på 8,4m i den skarpe svingen. 
At denne breddeutvidelsen etterleves av 
utbygger/entreprenør er vesentlig for 
fremkommelighet for store kjøretøyer, og de 
som eventuelt møter dem på glatt vinterveg i 
stigning på 10% i skarp sving. 
Den tekniske planen ser bra ut. 

Rådmannen synes det er positivt at 
privatperson har satt seg inn i den 
tekniske planen. Rådmannen har 
vurdert at foreslått presisering er 
unødvendig da breddeutvidelse er 
sikret i plankartet og teknisk plan. 
Vegen vil ikke bli godkjent om den 
ikke bygges som regulert. 

 

Endringer etter offentlig ettersyn 
Plankart, revidert 27.02.2019  

 Forenklinger av formålsgrenser 
 

Bakgrunn for endring på plankart er at formålsgrenser vil ved fradeling være framtidige 
eiendomsgrenser. I planforslaget var det unødvendig mange punkter langs formålsgrensene. Dette er 
forenklet noen steder, i hovedsak langs samleveg o_SKV9. 
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Reguleringsbestemmelser, revidert 01.03.2019 – endringer er vist med blå skrift 

 Tilføyelse 1.4 Byggegrenser: «Byggegrense mot jernbane er 30 meter fra spormidt.» 

 Tilføyelse 2.7 Uteoppholdsareal, felles, f_BUT 1-17: «f_BUT 1-17 skal være felles 
uteoppholdsareal med sittemuligheter (benker og bord) og lekeplass for den enkelte grend i 
henhold til tabellen over og være ferdig opparbeidet før andre halvdel av antall boenheter i hver 
grend kan gis igangsettingstillatelse.» 

 Endring 7 Rekkefølgebestemmelser, første avsnitt: «o_SKV 9 med tilhørende o_SGS 1-4 og o_SF 1 
skal bygges ut fortløpende slik at de enkelte grendene til enhver tid har fullverdig 
adkomstløsning.» (endret fra tilfredsstillende) 

 Tilføyelse 7 Rekkefølgebestemmelser, andre avsnitt: «Det skal til enhver tid være 
sammenhengende helårs, sikret gangforbindelse gjennom planområdet ned til 
jernbaneundergangen i form av en gruset trasé.» 

 Endring 7.1 e): «Før rammetillatelse eller igangsettingstillatelse for nye boenheter innenfor BFS1 
skal vendehammer for f_SKV11 eller gjennomkjøring til f_SKV1 sikres ved avtale.» 

 Endring 7.2 b): «For boliger innenfor den enkelte grend 2 og 4 (BKS 4-7 og BKS 11-14) skal 
flettverksgjerde med høyde minst 1,8 meter langs jernbanen i hele planens lengde, samt 
forlenget fram til planovergangen, inklusiv utbedret låsbar grind/port pluss 40 meter forbi 
planovergangen være satt opp. Nøyaktig plassering avklares i samarbeid med Bane NOR.» 

 

Bakgrunn for endringer i reguleringsbestemmelsene er høringsuttalelsene, som gjengitt og 
kommentert ovenfor.  

  
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 (2015)  
 
Eksisterende planer 

 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011, med revideringer i henhold til vedtak 21.10.2014 
i Kommunestyret. 

 

 Komunedelplan for energi og klima 2009 – 2014, vedtatt 02.04.09. 
 

 Reguleringsplan for Rognekollen, vedtatt 26.05.2011. 
 

 Reguleringsplan for Bisgård, vedtatt 20.03.2003. 
 

 Reguleringsplan for Mohagen, vedtatt 21.07.1978. 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak av reguleringsplan for Rognekollen av Kommunestyret 26.05.2011. 
 
Økonomi 
Ingen 
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Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg 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 19.11.2018 viser at hverken utvalgte naturtyper, andre 
naturtyper, arter av nasjonal eller stor forvaltningsinteresse eller fremmede arter er registret 
innenfor planområdet. Søk i Artsdatabankens artskart 19.11.2018 viser en registering av en rødlista 
art innenfor planområdet i kategorien «Nær truet». Denne registeringen er fra 1969 av 
ospeskjellsopp, koordinatpresisjonen er oppgitt til 707m og navn på sted er angitt til Jaren. Da 
registeringen er unøyaktig og av eldre dato er det valgt å ikke vektlegge denne registreringen.  

Ut fra beliggenhet og tiltakets omfang, 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 et skogsområde 
som i hovedsak ikke er bebygd. Tiltaket vil medføre markant endring i arealbruk, og dermed en stor 
belastning på økosystemet. Samtidig er det ikke registrert noe naturmangfold av spesiell verdi 
innenfor planområdet, så det er ingen særlige verdier som vil gå tapt. 

For å redusere de negative effektene på økosystemet, legger planen opp til en bevaring av 
Sørgefossbekken og vegetasjonen rundt denne, i henhold til naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene 
ved miljøforringelse). I tillegg har administrasjonen tilført reguleringsbestemmelse 1.10 om 
fremmede arter: «Det skal ikke innføres eller spres fremmende arter ved tiltak innenfor 
planområdet.» 
 

Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) vil ikke gjøre seg gjeldende i 
denne saken.  
 
Kulturminneloven § 9. Undersøkelsesplikten er oppfylt ved at kulturarvenheten i Oppland 
fylkeskommune har utført arkeologisk registering. Det er også tatt inn bestemmelse 1.2 om varsling 
ved funn av automatisk fredete kulturminner. 
 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Planområdet ligger 
forholdsvis sentralt i Gran kommune, i gangavstand til busstopp og til Jaren stasjon.  
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging: Det er utarbeidet støyrapport for 
planområdet. Beregnet støysone i 4 meters høyde med planlagt bebyggelse. Denne støysonen er lagt 
inn på plankartet. Siden beregnet støysone er med planlagt bebyggelse er det lagt til i 
reguleringsbestemmelse 6.1 Støysoner: «Det vises til støyrapport utarbeidet av Feste NordØst AS, 
datert 30.10.2018.» Støykildene til planområdet er fra Gjøvikbanen og rv. 4. Innenfor areal som er 
utsatt for støy fra jernbanen er det ikke foreslått utbyggingsområder. Byggegrense fra jernbanen er 
30 m, mens støysonen langs jernbanen strekker seg ca. 20 m. Felt BKS 9, BKS 10 og BFS 1 ligger delvis 
innenfor gul støysone til rv. 4, totalt under 2 daa. Dette er støysone som er beregnet i 4 meters 
høyde. Det er ikke foreslått støyskjermingstiltak. I støyrapporten opplyses det at det er beregnet 
virkningen av støyskjerm på deler av strekningen langs rv. 4. Støyskjermen måtte vært lang og ville 
gitt marginal effekt. Det er derfor i reguleringsbestemmelse 1.8 satt vilkår som må oppfylles for at 
det skal kunne tillates bebyggelse innenfor gul støysone (gjennomgående boenhet med tilgang til 
stille side, hver boenhet ha minimum et soverom med vindu mot stille side). Det er også beregnet 
støysone i 1,5 meters høyde med tanke på uteoppholdsarealer. Denne viser kun punktinnslag av gult 
støynivå innenfor planområdet. I reguleringsbestemmelse 1.8 er det satt krav om at: «Alle boenheter 
skal evt. gjennom lokale støyskjermingstiltak ha tilgang til private og felles utearealer hvor 
støygrensene i tabell 3 i T1442 tilfredsstilles.» Det er ikke foreslått særskilt rekkefølgekrav til dette, 
men kan knyttes til rekkefølgekrav 7.3 «Rekkefølgekrav før ferdigattest for tiltak».  
   
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging: Innenfor planområdet er det regulert 17 
felt til felles uteoppholdsarealer med et samlet areal på 16 daa. For 13 av feltene er det krav om 
lekeelementer i form av minimum to lekeapparater, naturlig terreng og vegetasjon. Det er ikke 
avklart til hvilken skolekrets planområde vil tilhøre. Planområdet vil enten tilhøre skolekrets Moen 
eller Brandbu. Moen barneskole ligger 1,5 – 2,0 km fra planområdet, mens Brandbu barneskole/ 
ungdomsskole ligger ca. 4 km fra planområdet. Skolevegen til nevnte skoler vil i hovedsak gå på gang- 
og sykkelveg, mens resterende del vil gå via interne boligveger. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming: Det er stilt krav om at 50% av boenheter innen 
hver grend skal ha alle hovedfunksjoner på boligens inngangsplan. For gangadkomst og felles 
uteoppholdsareal er det egen reguleringsbestemmelse om universell utforming.  
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015): Planforslaget åpner for en 
forholdsvis høy arealutnyttelse med konsentrert småhusbebyggelse. 
 

Planforslaget vurdert opp mot eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel: Planområdet er i hovedsak avsatt til framtidig boligbebyggelse. Deler av 
planområdet er avsatt til framtidige arealformål, offentlig og privat tjenesteyting, friområde og veg, 
med bakgrunn i reguleringsplan for Rognekollen.  
Bestemmelsenes §1.7 stiller rekkefølgekrav: «I området Rognebakken (Rognekollen) skal tidligere 
regulert område Rognebakken og område B Rognebakken Sør være ferdig utbygd før det tillates 
oppstart av område B Rognebakken Nord.»  
Planforslaget omfatter begge områder og legger opp til at utbyggingen kan skje i takt med utbygging 
av infrastruktur fra nord til sør. 
 
Reguleringsplan for Rognekollen: Hele denne reguleringsplanen blir erstattet av 
reguleringsplanforslag for Rognekollen økogrend. Disse endringen var opprinnelig planlagt utført 
først, gjennom en endring av reguleringsplan for Rognekollen. Endringer fra gjeldende 
reguleringsplan er i hovedsak: 
- «Ringveg» fra samleveg er erstattet av to adkomstveger med snumulighet i hver ende. Dette betyr 

at utbygging gbnr. 155/167 ikke avhengig av veg gjennom private eiendommer 155/70, 155/71, 
155/72, 155/74 og 155/60. 
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- Parkeringskrav er redusert. I gjeldende reguleringsplan er det krav om 1 parkeringsplass pr. 
boenhet i garasje/ carport og i tillegg minimum 1 biloppstillingsplass pr. hovedboenhet. For 
hybelleilighet i enebolig skal det anlegges 1 ekstra parkeringsplass. Vurdering av parkeringskrav i 
reguleringsplanforslag til Rognekollen økogrend er gjort under «Planforslaget» - «Parkering». 

- Mulighet til å bygge seksmannsboliger i tillegg. 
- Gesimshøyde for pulttak er endret fra 7,0 m til 8,0m. 
- Mulighet for å bygges felleshus på areal regulert til uteoppholdsareal. 
 
Reguleringsplan for Bisgård: Denne reguleringsplanen blir erstattet i ytterkant mot Sørgefossbekken 
fire steder med totalt ca. 370 m2, fra «bolig» til «grønnstruktur». Dette har bakgrunn i at det ikke ble 
målt opp eiendomsgrenser før reguleringsplan for Bisgård ble utarbeidet. Reguleringsplan for 
Rognekollen følger oppmålt eiendomsgrense mellom gbnr. 153/21 og 155/184. 
 
Reguleringsplan for Mohagen: Denne reguleringsplanen blir erstattet i ytterkant mot 
Sørgefossbekken et sted med 255 m2, fra «skogbruk» til «grønnstruktur». Bakgrunnen er oppmåling 
av eiendom 155/184. 
 
Kommunedelplan for energi og klima: Planområdet har gode muligheter for aktiv transport. 
 

Øvrige vurderinger av planforslaget 
Planforslaget virker godt gjennomarbeidet, men på grunn omfattende planmateriale og kort tid før 
innsending av planforslaget til skrivefrist, kan det bli oppdaget behov for mindre endringer før 
sluttbehandling av reguleringsplanen. Under følger tema som det er gjort en særskilt vurdering av. 
 
Vegnavn: Både samleveg og adkomstveger vil bruke den eksisterende vegadressen Rognebakken. Det 
er derfor ikke behov for nye vegnavn. 

Renovasjon: På oppstartsmøtet anbefalte administrasjonen nedgravde avfallsløsninger. 
Forslagsstiller var da enig dette, men da forslag til reguleringsbestemmelser ble sendt inn var 
ordlyden slik: «Innenfor områdene skal det etableres felles renovasjonsanlegg og delvis nedgravde 
løsninger tillates.» Dette er en bestemmelse som ikke krever at det skal være nedgravde 
avfallsløsninger. Administrasjonen stilte derfor spørsmål ved dette og fikk til svar at forslagstiller ikke 
ønsket å binde seg til at det skulle være nedgravde avfallsløsninger. Hadeland og Ringerike 
avfallsselskap (HRA) anbefaler også nedgravde avfallsløsninger, men har ikke hjemmel for å kreve 
det. Det er kun gjennom planbestemmelser eller egen forskrift at det kan hjemles krav om dette. 
Nedgravde avfallsløsninger medfører i dag en ekstra kostnad for utbygger. Dette kan være årsak til at 
en utbygger velger vekk dette, selv om det finnes mange fordeler med nedgravde avfallsløsninger 
ved konsentrert utbygging. Rådmannen mener nedgravde avfallsløsninger er framtidsrettet og har 
derfor vurdert om reguleringsbestemmelsen burde vært endret til: «Innenfor områdene skal det 
etableres felles, delvis nedgravde renovasjonsanlegg.» Da dette er et prinsipielt spørsmål som ikke er 
politisk avklart velger rådmannen ikke å fremme dette forslaget. Det er først de siste årene at HRA 
har kunnet hente avfall fra nedgravde løsninger og det er derfor få eksempler på at et slikt krav er 
blitt satt i reguleringsplaner i Gran kommune. I reguleringsplan for Trulserud, felt B4, som nå er lagt 
fram for sluttbehandling, er det krav om felles nedgravd avfallsløsning. 

Administrasjonen har gitt tilbakemelding om at renovasjonsløsning skal godkjennes av lokalt 
avfallsselskap. Dette rekkefølgekravet er ikke innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, noe 
administrasjonen antar er en forglemmelse. Administrasjonen har derfor revidert 
rekkefølgebestemmelse 7.1 og lagt til nytt punkt g) «Renovasjonsløsning skal være godkjent av lokalt 
avfallsselskap.»  
 
Parkering: Parkeringskravet er redusert i forhold til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan.  
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I planbeskrivelsen har forslagsstiller redegjort for at dette er en del av det totale konseptet med en 
økogrend, og at det ligger godt til rette for både å gå og sykle og å bruke kollektivtrafikk til og fra 
viktige funksjoner og knutepunkt. Rådmannen mener at parkeringskravet er akseptabelt og at det 
ikke er grunn til å kreve større areal avsatt til parkering. 
 
Rekkefølgekrav §1.7 i kommuneplanen: I kommuneplanen er det innarbeidet et krav om at den 
tidligere regulerte delen av Rognekollen skal være ferdig utbygd før det tillates oppstart av den 
uregulerte delen av området som er avsatt til framtidig boligbebyggelse i kommuneplanen.  
Forslagsstiller foreslår at denne bestemmelsen om utbyggingsrekkefølge oppheves. Forslagsstillers 
argumenter for dette, er at det nå foreligger forslag til en samlet, helhetlig reguleringsplan med 
utgangspunkt i et prosjekt. Ved ny vedtatt reguleringsplan, mener forslagsstiller at det vil være 
hensiktsmessig å kunne bygge ut trinnvis langs samlevegen o_SKV9 (Rognebakken) etter hvert som 
det bygges ut fra nord og nedover lia. I hovedsak ligger tidligere regulert areal sørøst for samlevegen 
o_SKV9. Rådmannen er enig i at det vil være hensiktsmessig å kunne bygge ut på begge sider av 
samlevegen og mener forutsetningen for rekkefølgekravet i kommuneplanen nå er endret, med en 
samlet reguleringsplan for hele området. I reguleringsbestemmelsen er det satt krav om at det til 
enhver tid skal være sammenhengende gangforbindelse gjennom planområdet ned til 
jernbaneundergangen i form av en gruset trasé.  
 
Reflekterende takflater: Av hensyn til omkringliggende bebyggelse er det i planbeskrivelsen gjort 
rede for solcellepanel på tak og mulige refleksjoner fra disse. Forslagsstiller konkluderer med at risiko 
for sjenerende refleksjon er svært liten. Rådmannen anser at takvinkler, solretning og vegetasjon er 
planlagt på en slik måte at naboene neppe vil få refleksjoner.  
 
Overvann/ flom: Sørgefossbekken avgrenser området mot nord/vest. Den renner ut i Vigga ved 
Bilskadeinstituttet og det har vært gjentatte flomhendelser knyttet til bekken. Det har derfor vært 
viktig å sikre at utbyggingen ikke medfører raskere avrenning av overvann til Sørgefossbekken enn 
det som var tilfelle før utbygging. Dette er ivaretatt gjennom en egen overvannsutredning, som har 
tatt utgangspunkt i trestegs prinsippet: 

1. Fange opp og infiltrere overvannet 
2. Forsinke og fordrøye 
3. Sikre trygge flomveger 

Overvannsutredningen viser at bekkekulverten under Gjøvikbanen er underdimensjonert og at ved 
store flomhendelser, vil vannet følge vegundergangen ved Rogne. Dette er imidlertid tilfelle også i 
dagens situasjon og utbyggingen vil ikke medføre en forverring. 
På bakgrunn av overvannsutredningen er det tatt inn reguleringsbestemmelser som sikrer at 
overvannet blir håndtert på en trygg måte. I tillegg er det tatt inn bestemmelser om flomvoll og 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at området ikke bygges ut før Sørgefossbekken er tilstrekkelig 
flomsikret. 
Rådmannen mener at det er gjort et godt arbeid som sikrer framtidig bebyggelse, og som sikrer at 
eksisterende bebyggelse ikke blir påført større fare og belastning enn det som er dagens situasjon.  
 

Rådmannens konklusjon: 
Planforslaget legger opp til en fornuftig utnytting av et område som ligger sentralt på Jaren. Det er 
ikke framkommet åpenbare konflikter, verken i forhold til lovpålagte hensyn eller i forhold til 
eksisterende bebyggelse og bruk av området. Rådmannen anbefaler følgende vedtak: 
 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for Rognekollen økogrend, med plankart revidert 27.02.2019, reguleringsbestemmelser sist revidert 
01.03.2019 og planbeskrivelse revidert 27.02.2019. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato.» 
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Alternativt vedtak:  
«I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 avvises forslag til reguleringsplan for Rognekollen 
økogrend, med plankart revidert 27.02.2019, reguleringsbestemmelser revidert 01.03.2019 og 
planbeskrivelse revidert 27.02.2019. 
________ 
 
Dersom alternativ vedtak velges, kan argumenter for å avvise planforslaget være at det det ikke er i 
tråd med kommuneplanen når det gjelder utbyggingsrekkefølge, jf. kommuneplanbestemmelse § 
1.7, og at parkeringskrav er lavere enn i kommuneplanbestemmelse § 1.11. 
 
Rådmannen mener at dette er en utbygging i tråd med overordnede retningslinjer og er en ønsket 
utvikling i tilknytning Jaren og anbefaler derfor ikke alternativt vedtak. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Annonse i avisa Hadeland og utleggelse på kommunens nettside/ planinnsyn. Berørte parter 
tilskrives. 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Plankart, 13.11.2018, 

revidert 27.02.2019
 

Reguleringsbestemm

elser, revidert 01.03.2019 og plankart, revidert 27.02.2019 med rettet påskrift
 

Planbeskrivelse, 

revidert etter offentlig ettersyn, 27.02.2019 

Vedlegg 12, Samlede 

merkander ved offentlig ettersyn 

Rognekollen 

Økogrend, ROS- analyse 13.11.2018
 

Vedlegg 3, 

Rogenkollen Økogrend, Illustrasjonsplan, Stilla utvikling, datert 02.11.2018
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Vedlegg 4, 

Rognekollen Økogrend, Situasjonssnitt Snitt A1 og B1, Stilla utvikling, datert 02.11.2018 

Vedlegg 5, 

Illustrasjonsplan Uteoppholdsarealer, datert 02.11.201 

Vedlegg 6, 

Rognkollen Økogrend, samlet alle illustrasjoner 

Vedlegg 7, 

Rognekollen Økogrend, Veg, tekniske tegninger, Cowi, datert 12.11.2018 

Vedlegg 8, 

Overvannsnotat IV, Cowi. datert november 2018 

Vedlegg 9, 

Oversiktstegning, VA, overvann, infiltrasjon og 200 års flom, Cowi, datert 12.11.2018 

Vedlegg 10, 

Rognekollen Økogrend, VA Tilknytning fjernvarme, Cowi, datert 09.11.2018 

Vedlegg 11, 

Rognekollen Økogrend, Støyrapport, Feste NordØst datert, 30.10.2018 
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28/19 Nytt sykehjem og omsorgsboliger på Sagatangen - avklaring av rom- og 
funksjonsprogram for investeringsprosjekt 690. 
 
Arkivsak-dok.  19/00009-2 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Gaute Øvrebotten 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 21.03.2019 10/19 

Kommunestyret 03.04.2019 28/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 10/19 
 
Formannskapets behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Leif Arne Vesteraas 
Gaute Øvrebotten 
Oskar Sunde (H) 
 
Morten Hagen (GBL) ba om gruppemøte. Pål-Arne Oulie (Sp) ba også om gruppemøte. 
 
Det ble avholdt gruppemøter. 
 
Morten Hagen (BL) la fram følgende forslag på vegne av GBL og Frp: 
Nytt punkt 2 som erstatter punkt 2 i innstillinga: 
2. Eventuell etablering av fastlegekontor på Sagatangen utsettes og vurderes i forbindelse med en 
eventuell fase to for Sykehuset Innlandet. 
 
Nytt punkt 3 i tillegg til innstillinga: 

3.1 Kommunestyret forutsetter at forventningene som er formulert i vedtaksledd 2, 3, 4, 7, og 8 i 
k-sak 95/18 tas med inn i videre prosjektering. 

3.2 Som en del av gjennomføringen av vedtakets punkt 4, ber kommunestyret rådmannen 
vurdere de faglige og økonomiske mulighetene ved gjennomføring av prosjektet som OPS. 

3.3 Rådmannen skal også inkludere muligheten for kjøp av plasser fra lokale private institusjoner 
for å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov. 

 
Morten Hagen (GBL) ba om punktvis votering. 
 
Oskar Sunde (H) la fram følgende forslag til nytt punkt 3.2:  
3.2 Som en del av gjennomføringen av vedtakets punkt 4, ber kommunestyret rådmannen inkludere 
kvalifiserte fakta som viser de faglige og økonomiske effektene av å konkurranseutsette helt eller 
delvis bygging, eierskap og drift av prosjektet. 
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Votering 
Ved votering ble innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. 

Innstillingens punkt 2 ble satt opp mot forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av GBL og Frp, til 
nytt punkt 2. Innstillingens punkt 2 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

Det ble votert punktvis over underpunktene i tilleggsforslaget til nytt punkt 3. 

Forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av GBL og Frp, til nytt punkt 3.1, ble vedtatt med 5 mot 4 
stemmer 

Forslaget fra Oskar Sunde (H) til nytt punkt 3.2, falt med 8 mot 1 stemme  

Forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av GBL og Frp, til nytt punkt 3.2, ble vedtatt med 5 mot 4 
stemmer. 

Forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av GBL og Frp, til nytt punkt 3.3., ble vedtatt med 5 mot 4 
stemmer. 

 
Formannskapets vedtak 21.03.2019: 
1. Funksjonen produksjon av mat for hjemmeboende legges inn i rom- og funksjonsprogrammet for 

prosjekt 690. Prosjektets totalramme beholdes uendret.  

2. Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og 
funksjonsprogrammet for prosjekt 690. Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til formålet. 
Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides i budsjett 2020-2023. 

3. 3.1 Kommunestyret forutsetter at forventningene som er formulert i vedtaksledd 2, 3, 4, 7, og 8 i 
k-sak 95/18 tas med inn i videre prosjektering. 

3.2 Som en del av gjennomføringen av vedtakets punkt 4, ber kommunestyret rådmannen 
vurdere de faglige og økonomiske mulighetene ved gjennomføring av prosjektet som OPS. 

3.3 Rådmannen skal også inkludere muligheten for kjøp av plasser fra lokale private institusjoner 
for å dekke kommunens nåværende og fremtidige behov. 

 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Funksjonen produksjon av mat for hjemmeboende legges inn i rom- og funksjonsprogrammet for 

prosjekt 690. Prosjektets totalramme beholdes uendret.  
2. Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og 

funksjonsprogrammet for prosjekt 690. Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til formålet. 
Finansieres med momskompensasjon og lån. Innarbeides i budsjett 2020-2023. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Vedtak k-sak 95/18 (13.11.2018) Ja 
Avsnittet «legekontor»  k-sak 95/15 Ja 
 
 

Oppsummering 
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Prosjekt 619 arbeidet i 2017-2018 med et romprogram som inneholdt flere funksjoner enn plasser 
for heldøgns omsorg og arealer til tilhørende støttefunksjoner. Investeringsrammen er redusert og 
det er gitt nye føringer i budsjettdokumentene. Det gir grunnlag for å spørre om produksjon av mat 
til hjemmeboende, barrierevaskeri og kontor for fastlege- og sykehjemslegetjeneste skal inngå i 
prosjekteringsoppdraget, eller utredes for løsninger på et senere tidspunkt. Slike utredninger kan 
eventuelt gå uavhengig av anlegget på Sagatangen.  
Rådmannen anbefaler at barrierevaskeri løses uavhengig av sykehjemsbygget og at drøftingen tas i 
kommende budsjettprosess. Produksjon av mat til hjemmeboende forslås lagt inn i 
romprogrammet uten utvidelse av investeringsrammen. Kommunestyret anbefales å inkludere 
arealer til fastlege- og sykehjemslegekontor i prosjektet nå, og utvide den totale 
investeringsrammen for prosjektet tilsvarende.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Prosjektet 619 SHOS har etter budsjettvedtaket en total prosjektramme på 323 millioner kroner for 
gjenstående prosjektering, anskaffelse og bygging. Slik midlene er fordelt, legges det opp til 
prosjektering i 2019-2020 og bygging 2021-2023. Dette kan endres som følge av prosjektering og 
politiske vedtak. 
 
Slik rådmannen forstår budsjettet, er prosjektets ramme styrt av følgende føringer: 

 Føring angitt i budsjettdokumentet: «Vi må vurdere alle muligheter til nytt sjukehjem og 
omsorgsboliger med 24 timers tilsyn og finne en løsning som er god nok, innenfor en 
akseptabel økonomisk ramme. Denne rammen er i ordførerens investeringsplan satt til 300 
millioner. Den kan økes til 350 millioner, dersom kommunen kan selge tomter eller endre 
eiendommer til en sum av 50 millioner som delfinansiering.» 

 Investeringsplanens avsetning på 323 000 000 kroner. Av notatene framgår det at den 
økonomiske rammen har prioritet framfor antall plasser: «Må ikke koste mer enn nivå som 
settes av maks. tilskudd.» Husbankens beregningsgrunnlag, maksimal godkjent 
anleggskostnad per plass for heldøgns omsorg, var 3,23 mill. kr i 2018.   

 Det er beregnet tilskudd for 100 plasser (med foreslått fordeling 60 institusjonsplasser og 40 
plasser for heldøgns omsorg i omsorgsbolig med base) og dagaktivitetssenter. Samlet 
tilskudd er satt til ca. 170 mill. kr. 

 Det er beregnet momskompensasjon: Ca. 65 mill. kr. 

 Det er lagt inn salgsinntekter: 25 mill. kr.  

 Avdrag og renter for et beregnet lånebehov på 63 mill. kr er lagt inn som utgifter i 
driftsbudsjettet. 

 
Rådmannen har i møte med politisk referansegruppe signalisert at dette betyr: 

 Prosjektet har en totalramme på 323 mill. kr for gjenstående prosjektering og bygging. 

 Prosjekteringen starter med et program som omfatter 

 100 plasser for heldøgns omsorg, fordelt som vist over. (Sykehjemsplasser omfatter også 

IMA, forsterka sykehjemsavdeling inkludert kommunal akutt døgnenhet, KAD, i 

samarbeid med Lunner kommune.) Kjøkken for sykehjemmet. 

 Dagaktivitetssenter  

 Velferdsteknologiprosjekt (se saksframlegg juni 2017); 

og videre antatt at ny ramme innebærer at følgende rom og funksjoner ikke kan videreføres fra 

prosjekteringen i 2017-2018: 
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 Flytting av «hovedkjøkkenfunksjon» fra Marka (se k-sak 111/16) 

 Flytting av felles barrierevaskeri fra Marka (se k-sak 42/17) 

 Fastlege- og sykehjemslegekontorer (se k-sak 95/18 og 94/18) 

 Integrering av Sykehuset Innlandet (se k-sak 95/18) 

 
Referansegruppen anbefalte rådmannen å løfte romprogrammet til politisk behandling. Dette er den 

konkrete bakgrunnen for at saken legges fram nå. Rådmannen vil at utredningsoppdraget skal være 

avklart til skisseprosjektet startes opp i april. Konkret handler det om rom- og funksjonsprogram og 

om investeringsramme. 

 

Integrering av Sykehuset Innlandet regner rådmannen som avklart. Full integrering av 

Sykehuset Innlandet (SI), forstått som del av romprogrammet, er ikke aktuelt. Men den 

videre prosjekteringen skal søke å legge til rette for en god tilkobling av et framtidig bygg for 

SIs tjenester. 

 

Kommunestyrets vedtak 15. november 2018 ga anvisninger til det vedtatte skisseprosjektet. 

(Vedtaket i k-sak 95/18 ligger ved.) Rådmannen har behov for å avklare om anvisningene fortsatt 

gjelder.  

 

Pågående konkurranse for anskaffelse av rådgivere (prosjekteringsledelse og arkitektressurs) blir, 
etter rådmannens vurdering, ikke forsinket av at en tar seg tid til å legges ovennevnte 
spørsmålsstillinger fram for politisk vedtak. 
 

 

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Helse- og omsorgstjenesteloven med forskrift  
Helsepersonell-loven med forskrift  
Forskrift om investeringstilskudd fra Husbanken  
Lov om offentlige anskaffelser   
 

Til orientering: Rom- og funksjonsprogrammet (RFP) som lå til grunn for saken i november, 

omfattet disse hovedfunksjonene: 

 64 institusjonsplasser (16 i forsterket sykehjemsavdeling, IMA, i samarbeid med 

Lunner) 

 60 plasser for heldøgns omsorg i omsorgsboliger med base 

 dagaktivitetssenter med kantine/kafe 

 kjøkken med tilleggskapasitet for produksjon av mat til hjemmeboende og til 

kantine/kafe (for beboere i omsorgsboligene og besøkende)  

 barrierevaskeri (Midlene lå inne i prosjektrammen, men arealene ble våren 2018 tatt 

ut av RFP for sykehjem og omsorgsboliger, og barrierevaskeriet ble planlagt bygget 

sammen med ny driftsstasjon for Tekniske tjenester i Mohagen.) 
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Eksisterende planer 
Følgende overordnede planer har momenter som i forskjellig grad angår byggeprosjektet: 

 Budsjett og økonomiplan 2019-2022 

 Strategiplan for helse- og omsorgstjenesten 

 Kommuneplanens samfunnsdel  

 Boligplanen  

 Klima- og energiplan for Gran kommune 2018-2022 
 
Gjeldende vedtak 
Budsjettvedtaket, k-sak 112/18. 
For vedtak k-sak 95/18, se vedlegg.  

 
Økonomi 
Prosjektets totalramme ifølge vedtatt budsjett, 323 mill. kroner, fordelt slik: 

 
 
Bemanning 
-- 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet (Rådets vedtak ettersendes.) Ja 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Rådmannen tar utgangspunkt i at budsjettvedtaket ikke avklarer om tidligere vedtatt 
prosjekteringsoppdrag oppheves eller endres.  
Budsjettdokumentene sier klart at Husbankens beregningsnøkler for tilskudd til plasser for heldøgns 
omsorg og til dagaktivitetssenter angir investeringsbehovet. Dette tilsvarer 3,23 mill. kroner per plass 
for heldøgns omsorg. (Tidligere ramme prisjustert til 540 mill. kr, og fratrukket forbruk per 31.12.18, 
46 mill. kr, tilsvarer 3,95 mill. kr per plass.) 
 
Produksjon av mat til hjemmeboende, barrierevaskeri og (fast-)legesenter er funksjoner som går ut 
over de som er nødvendige å ha i et sykehjem.  
 
Drøftingen tar utgangspunkt i at de tre funksjonene ikke ligger inne i prosjektets budsjettramme på 
323 mill. kroner. Derfor angis tallene som økt areal, økt investering, osv.  
Funksjonene er drøftet tidligere i prosjektperioden 2016-2018, og det henvises til tidligere rapporter 
og saksframlegg for detaljer. Her følger bare hovedpunktene.  
 
1 Arealer for fastlege- og sykehjemslegekontor 
 
Rådmannen viser her til saksframlegg og vedtak i k-sak 94/18 for begrunnelsen for opprettelse av et 
fastlegekontor og til k-sak 95/18 for detaljer om arealene som integrert del av sykehjemmet.  
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Rådmannen benytter anledningen til å korrigere en skrivefeil i vedtaksledd 9 fra sak 95/18; her har 
tallet for netto lånebehov kommet inn i stedet for investeringsbehovet (totalramme). Riktig beløp er 
11,1 mill. kroner.  

 
Forutsetningene for legekontorarealet i prosjektsaken november 2018: 

 Areal: 251 m² brutto areal (netto økt arealbehov, integrering med sykehjemmets rom- og 
funksjonsprogram gir ca 15 % arealreduksjon) 

 Investeringsramme: 11 100 000 kr 

 Årlig byggdrift: 545 000 kr  
 
Økonomiske konsekvenser, finansutgiftene, som innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2023:   

 Investering:  

 Økt ramme 690 SHOS: 11 100 000 kr  

 Økt momskompensasjon: 2 200 000 kr  

 Økt låneopptak: 8 900 000 kr 
Drift: 

 Økt avdrag per år med 30 års løpetid: 296 000 kr  

 Økt rentebelastning 3,0 % rente (første år): 266 000 kr 

 Økt byggdrift (per år): 545 000 kr  

 
Formålet er ikke berettiget investeringstilskudd.  

 
Hvis areal for funksjonen ikke vedtas lagt inn i prosjekteringen nå, kan rådmannen komme tilbake til 
dette i en framtidig sak om «Innretning på bemanning og driftsmodell behandles i forbindelse med 
Plan for legetjenesten i Gran» (fra vedtak i k-sak 94/18). Lokalene kan da bygges som et byggetrinn 2 
på Sagatangen.  
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak:  

 Lokaler for kommunalt fastlegekontor med sykehjemslegefunksjoner legges inn i rom- og 
funksjonsprogrammet for prosjekt 690. Prosjektets totalramme tilføres 11,1 mill. kr til 
formålet. Finansieres med momskompensasjon og lån. Investering og driftskonsekvenser 
innarbeides i budsjett 2020-2023. 

 
 
2 Produksjon av mat til hjemmeboende.  
 
Prosjektet har tidligere omtalt den delen av matproduksjonen som går ut til hjemmeboende, som 
hovedkjøkkenfunksjon. Denne maten produseres i dag på Marka helse- og omsorgssenter etter den 
såkalte kok-kjøl-metoden. Dette er en fellesfunksjon i kommunen, derfor «hovedkjøkkenfunksjon». 
Produksjon av mat til hjemmeboende krever areal og utstyr ut over det som trengs til kjøkken for 
sykehjemmets pasienter. Det gjelder først og fremst lager for varer inn og mat ut, men det kreves 
også en mindre arealøkning i selve produksjonslokalet (sykehjemskjøkkenet).  
Kjøkkenet på Marka produserer også mat til sykehjemmet, etter kok-server-prinsippet. Skjervum 
helse- og omsorgssenter har eget kjøkken, også det med kok-server-produksjon. 
 
Det har vært forutsatt at kjøkkenet i det nye sykehjemmet på Sagatangen skal overta produksjon av 
mat til hjemmeboende. Nytt kjøkken forutsettes å effektivisere kjøkkendriften, inkludert produksjon 
av mat til hjemmeboende, fordi det vil gi bedre organisering og utstyr. Ny produksjonslinje løser også 
forestående behov for utskiftning av dagens utstyr på Marka-kjøkkenet. 
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Funksjonen lå inne i rom- og funksjonsprogrammet per 15.11.2018 med et tilhørende estimert 
bruttoareal (BTA) på 150 m² (i tillegg til sykehjemskjøkken-arealet). Forprosjektet hadde ennå ikke 
rukket å arbeide med detaljert løsning da arbeidet ble stoppet i april 2018.  
Kommunens prosjektgruppe har på befaringer observert at sykehjemskjøkken og støttearealer 
(lager/kjøl/frys) kan bygges mer kompakt enn det er lagt til grunn i romprogrammet. Ny 
gjennomgang i 2019 sannsynliggjør at behovet kan reduseres til 2/3 av tidligere arealvurdering. 
 

Forutsetninger:  

 Arealbehov: 100 m² BTA (bruttoareal) ekstra areal ut over sykehjemskjøkkenfunksjonen. 

 Investeringsbehov bygg og inventar: 3 000 000 kr. 

 
Formålet er ikke berettiget investeringstilskudd.  

 
Rådmannens vurdering er at dette må kunne søkes løst innenfor gjeldende totalramme, og anbefaler 
følgende vedtak:  

 Funksjonen produksjon av mat for hjemmeboende legges inn i rom- og funksjonsprogrammet 
for prosjekt 690. Prosjektets totalramme beholdes uendret.  

 
Alternativer hvis funksjonen ikke tas med i prosjekteringen nå: 

 Tjenesten kan, etter at anlegget på Sagatangen står klart, drives videre på Marka, som del av 
kjøkkenet for Markatun III. Produksjon av mat til hjemmeboende legges inn i 
utredningsoppdraget for prosjekt 623 Marka helse- og omsorgssenter når arbeidet 
gjenopptas.  

 Utrede å kjøpe mat til hjemmeboende fra ekstern leverandør. 
 
3 Barrierevaskeri.  
 
Det er behov for å erstatte vaskeriet som i dag driver i midlertidige lokaler på Marka. Arealene er ikke 
godt tilrettelagte, med drift på to nivåer (fordi vaskeriet er etablert i skillet mellom to forskjellige 
bygg). Dagens maskiner og annet utstyr i barrierevaskeriet har dessuten vært i bruk så lenge at en må 
regne med utskiftning av inventar og utstyr framover. 
 
Barrierevaskeriet lå inne i prosjekt 619, og investeringsbehovet inngikk i prosjektets totalramme. Det 
var avsatt 300 m² til barrierevaskeri i prosjekt 619s romprogram, med anslagsvis andel på 12-15 mill. 
kroner av den totale prosjektrammen.  
 

Forutsetninger: 

 Arealbehov: 300 m²  

 Investeringsramme: 10 000 000 kr 

 Årlig byggdrift: 2 385 kr per m² etter fratrekk for momskompensasjon. 
 

Økonomiske konsekvenser, finansutgiftene, som innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2023:   
 Investering:  

 Økt ramme 690 SHOS: 10 000 000 kr  

 Økt momskompensasjon: 2 000 000 kr  

 Økt låneopptak: 8 000 000 kr 
Drift: 

 Økt avdrag per år med 30 års løpetid: 267 000 kr  

 Økt rentebelastning 3,0 % rente (første år): 232 000 kr 

 Økt byggdrift per år: 715 000 kr 

 
Formålet er ikke berettiget investeringstilskudd.  
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Rådmannen besluttet våren 2018 å ta arealene ut av RFP for Sagatangen-anlegget, og løse behovet i 
et rimeligere bygg, uavhengig av byggingen på Sagatangen, men som del av prosjektet (økonomi og 
styring).  
En arbeidet høsten 2018 med en løsning i forbindelse med ny driftsstasjon for tekniske tjenester, 
med en planlagt avsetning på 10 mill. kroner. Arbeidet ble satt på pause da budsjettvedtaket flyttet 
midler til driftsstasjon til 2021. 
 
Det er fortsatt ikke aktuelt å løse barrierevaskeriet som del av romprogrammet for bygget som skal 
prosjekteres på Sagatangen. Arealene kan bygges rimeligere som del av tekniske tjenesters 
byggeprosjekt i Mohagen. Mohagen ligger så nær transportruta for vasketøy til/fra Marka helse- og 
omsorgssenter (Markatun III), at transportbehovet er vurdert som nær uendret. 
 
Rådmannen vil komme tilbake til videreføring av barrierevaskeriprosjekteringene i forbindelse med 
budsjettarbeidet 2020-2023 med mål om at det avsettes midler til formålet i 2020. Da vil en kunne 
gjenoppta prosjekteringen samtidig med at arbeidet med ny driftsstasjon for tekniske tjenester 
starter opp igjen i 2020 (jf. vedtatt budsjett). 
 

Alternative løsninger:  

 Tjenesten kan, etter at anlegget på Sagatangen står klart, drives videre på Marka i påvente av 
at arealer for nytt barrierevaskeri utredes i prosjekt 623 Marka helse- og omsorgssenter.  

 Utrede å kjøpe vask fra ekstern leverandør. 
 

Dersom kommunestyret ønsker å avsette midler til barrierevaskeri nå, kan følgende vedtakstekst 
benyttes:  

 Arbeidet med nytt barrierevaskeri videreføres i eget investeringsprosjekt. Det avsettes 10 
mill. kr til formålet i 2020. Finansieres med momskompensasjon og lån. Investering og 
driftskonsekvenser innarbeides i budsjett 2020-2023. 

 
 
4 Vurdering av prosjekteringsbestillingene i vedtak k-sak 95/18. (se vedlegg) 

 

Rådmannen anser vedtaksledd 1 som opphevet. Innflytting/framdrift blir uansett tema i 

prosjekteringen framover.  

 

Ledd 4, «Prosjektets økonomi optimaliseres, med sikte på å best mulig løse medisinsk pleie og 

omsorgsbehov mot 2040» må også anses som opphevet av budsjettvedtaket, da dette 

utredningspunktet, slik rådmannen leser det, tar sikte på å endre romprogrammet (antall plasser for 

heldøgns omsorg) i lys av framtidig behov. 

Vedtaksledd 5 er avklart (se bakgrunn for saken, over), og ledd 6 er erstattet av seinere vedtak i sak 

om opprettelse av politisk referansegruppe (k-sak 119/18 13.12.2018). 

 

Rådmannen vurderer at forventningene som er formulert i vedtaksledd 2, 3, 7, og 8 kan tas med inn i 

videre prosjektering. Ledd 7 og 8 Vil uansett blir tema i kommende sak(-er) for behandling i 

kommunestyret. 

 

 

 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
- 
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Dato: 12. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Vedlegg - vedtak i 

k-sak 95-18  

Vedlegg - avsnitt 

legekontor i saksframlegg k-sak 95-18 

Forslag til Plan for 

legetjenester er i strid med Rammeavtalen 

VS_ Forslag til Plan 

for legetjenester er i strid med Rammeavtalen 

Tilbakemelding på 

melding om at forslag til Plan for legetjenesten er i strid med Rammeavtalen 
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29/19 Valg av ny leder og nytt medlem til klagenemnda 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-130 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 4/19 

Kommunestyret 03.04.2019 29/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 4/19 
 
Valgnemndas behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Anne Solstad (GBL) 
Eli Stigen 
 
Varaordfører Kent Arntzen la fram følgende forslag:  
Medlem og ny nestleder: Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Ny leder: Therese Alm Ludvigsen (Ap) 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra varaordfører Kent Arntzen (Frp) enstemmig vedtatt. 
 
Valgnemndas vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem og ny leder av klagenemnda, for resten av 
perioden 2015 - 2019: 
 
Leder: Therese Alm Ludvigsen (Ap) 
Medlem: Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem og ny leder av klagenemnda, for resten av 
perioden 2015 - 2019: 
 
Leder: ... 
Medlem: ... 
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Saksdokumenter Vedlagt 
Forvaltningsloven av 10.02.20167 Nei 
Reglement for klagenemnda, Håndbok for folkevalgte i Gran kommune, kapittel 8* Nei 
Saksutredning og vedtak: Valg av klagenemnda for perioden 2015-2019, K-sak 
126/15, møtet 19.11.2015. 

Nei 

 
*) Reglementet for klagenemnda ligger i Politikerhåndboka ligger på kommunens 
hjemmeside: 
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-
b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd  

 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem og ny leder til klagenemnda, som følge av at varaordfører 
Kent Arntzen er innvilget fritak fra alle politiske verv for resten av perioden. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har 5 medlemmer med varamedlemmer i kommunal klagenemnd, som er 
kommunens særskilte klageorgan etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd. Kommunestyret velger leder 
og nestleder. 
 
Per i dag er Kent Arntzen (Frp) leder i klagenemnda. Som følge av at ordføreren har innvilget Kent 
Arntzen fritak fra alle verv for resten av perioden, med virkning fra og med 01.04.2019, må 
kommunestyret velge nytt medlem og ny leder til klagenemnda. 
 
Om klagenemnda: 
Av kommunens reglement for klagenemnda fremgår det at nemnda skal behandle klager over 
enkeltvedtak som er fattet av kommunalt organ for det ikke ved særlov er fastsatt særskilt 
klageorgan. Der det er slike spesialordninger, skal klagen ikke gå til det kommunale klageorgan, men 
til det klageorgan som følger av vedkommende lov. 
 
Kommuneloven sier følgende i § 16 nr 3 og 4: 
 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det 
er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende 
tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

 
Dersom nestleder velges til ny leder, må kommunestyret eventuelt velge ny nestleder. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Forvaltningsloven av 10.02.1967. 
Kommuneloven 

https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
https://handboker.kf.no/handboker/public/0534/25c985da-7a31-4127-8eb8-b36cad89715b/chapter/8fb2478d-d0d8-4956-84f0-6f0f6873dabd
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Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
 
Klagenemnda i Gran kommune har følgende sammensetning per i dag: 
 
Kent Arntzen (Leder) (Frp) – er innvilget fritak 
Therese Alm Ludvigsen (Nestleder) (Ap) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Terje Aschim (GBL) 
Pål Tingelstad (Sp) 
 
Varamedlemmer: 
Kjell Vidar Martinsen (Frp) - for Frp 
Atle Liaklev (GBL) - for GBL og MDG 
Sven Erik Solstad - for GBL og MDG 
Pål-Arne Oulie (Sp) - for Sp 
Tine M Øverlier (Ap) - for Ap 
 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem og ny leder til klagenemnda i tråd med 
kommuneloven § 16 nr 3 og 4, og at valget behandles via valgnemnda. Det er opp til kommunestyret 
å beslutte om det nye medlemmet også skal velges til leder, eller om en av klagenemndas øvrige 
medlemmer skal velges til ny leder.  
Dersom dagens nestleder velges til leder, må kommunestyret eventuelt velge ny nestleder. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Den som velges og klagenemndas øvrige medlemmer og varamedlemmer, får melding om vedtaket. 
Informasjon om hvem som er valgt blir oppdatert i oversikten på kommunens hjemmeside. 
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Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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30/19 Valg av ny fast møtefullmektig til forliksrådet 
 
Arkivsak-dok.  16/00025-26 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 3/19 

Kommunestyret 03.04.2019 30/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 3/19 
 
Valgnemndas behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp): Ole Sverre Skamsar (Frp). 
 
Votering 
Ved votering ble Ole Sverre Skamsar (Frp) enstemmig valgt. 
 
Valgnemndas vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret velger følgende til ny fast møtefullmektig til forliksrådet for Lunner og Gran 
kommuner, fra d.d. fram til 31.12.2019: Ole Sverre Skamsar (Frp). 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til ny fast møtefullmektig til forliksrådet for Lunner og Gran 
kommuner, fra d.d. fram til 31.12.2019: ... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksutredning og vedtak i K-sak 20/16 i kommunestyremøtet 11.02.2016 Ja 
Domstolloven av 13-08-2015 Nei 
Informasjon om å være møtefullmektig i forliksrådet, hentet fra Samarbeidsutvalget 
for forliksråd og namnsmenn (SFN) 

Ja 

 
Oversikt over hvem som er valgt til faste møtefullmektiger til forliksrådet, og hvem 
som er valgt til selve forliksrådet,ligger på kommunens hjemmeside: 
https://www.gran.kommune.no/oppnevninger.465914.no.html  

 

 
 

https://www.gran.kommune.no/oppnevninger.465914.no.html
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Oppsummering 
Kommunestyret må velge en ny fast møtefullmektig som skal delta i meklinger i møtet i 
forliksrådet for Lunner og Gran kommune, på bakgrunn av fullmakt gitt av den parten han eller hun 
representerer. De faste møtefullmektigene er valgt for perioden fram til 31.12.2019. Gran 
kommunestyret har to faste møtefullmektiger og to vara, mens Lunner kommunestyret har en fast 
møtefullmektig og en vara. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 
Ordfører Willy Westhagen har innvilget varaordfører Kent Arntzen (Frp) fritak fra alle verv, med 
virkning fra og med 01.04.2019 og ut perioden. Kent Arntzen (Frp) ble valgt av kommunestyret til fast 
møtefullmektig i forliksrådet i K-sak 20/16, 11.02.2016. Kommunestyret må velge ny fast 
møtefullmektig som skal delta i meklinger i møtet i forliksrådet for Lunner og Gran kommune, på 
bakgrunn av fullmakt gitt av den parten han eller hun representerer. 
 
Om forliksrådet 
I henhold til domstolloven § 27 skal alle kommuner ha et forliksråd. Gran og Lunner kommuner har 
felles forliksråd, jf. dl § 27 siste ledd. Stortinget vedtok en omorganisering av den sivile rettspleien på 
grunnplanet, med virkning fra 01.01.2006. For forliksrådet betydde dette at det administrative 
ansvaret ble overført til Justisdepartementet, mens sekretariatsfunskjonen nå utføres av Politiet. 
Forliksrådets medlemmer er oppnevnt for perioden fram til 31.12.2020. Fylkesmannen i Oppland 
foretar den formelle oppnevningen av forliksrådene. 
 
Valg av faste møtefullmektiger  
Hvert forliksråd skal også ha et utvalg av faste møtefullmektiger, som oppnevnes av kommunene. 
Etter avtale mellom kommunene velger Gran kommunestyre to faste møtefullmektiger og to vara, 
mens Lunner kommunestyre velger en fast møtefullmektig og en vara. Disse utgjør til sammen 
utvalget av faste møtefullmektiger for kommunenes felles forliksråd.  
Møtefullmektigene møter i forliksrådet og deltar i mekling på bakgrunn av fullmakt gitt av den parten 
han eller hun representerer. Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN) gir nærmere 
informasjon om det å være møtefullmektig, på sine hjemmesider. Kopi av informasjonen fra SFN er 
lagt ved saken, til orientering. 
 

Tvistelovsforskriften § 3 fastslår blant annet hvilke krav som stilles til de personene som kan 
oppnevnes til faste møtefullmektiger: «… Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person 
som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og 
muntlig norsk språk…» 
 
Det er en fordel av de som oppnevnes har noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. Medlemmene 
oppnevnes for inntil fire år av gangen, og det skal være minimum tre medlemmer i utvalget. Det er 
ikke et vilkår at møtefullmektig er bosatt i kommunen.  
Det skal være kjønnsbalanse blant de som velges, jf. likestillingsloven § 13, tilsvarende 
kommuneloven § 36 nr 2. Når utvalget har to eller tre medlemmer skal begge kjønn være 
representert. Når det skal velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 
minst to. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
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Domstolloven, Tvistelovsforskriften 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Per i dag har Gran kommune følgende faste møtefullmektiger til felles forliksråd for Gran og Lunner: 
 
Faste møtefullmektiger:  
Kari Dæhlen (H) 
Kent Arntzen (Frp) – som har fått innvilget fritak 
 
Varamedlemmer for faste møtefullmektiger: 
Bjørg Kværn (Ap) 
Einar Ellefsrud (Frp) 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger ny fast møtefullmektig til forliksrådet for perioden 
fram til 31.12.2019, slik det fremgår av saksutredningen. Rådmannen anbefaler at valget behandles 
via valgnemnda. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vestoppland politidistrikt – Gran og Lunner Lensmannskontor, Lunner kommune, og den som velges 
til ny fast møtefullmektig til forliksrådet i Gran og Lunner, informeres om kommunestyret vedtak. 
Oversikten over oppnevninger oppdateres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Valg av faste 

møtefullmektiger til forliksrådet 2016 - 2019 

INFORMASJON fra 

SFN_til_moetefullmektiger.pdf 

Vedtak KST, 

11022016, Sak 20/16, Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet 2016 - 2019 
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31/19 Valg av nytt medlem til eldrerådet 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-134 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 5/19 

Kommunestyret 03.04.2019 31/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 5/19 
 
Valgnemndas behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Ordfører Willy Westhagen (GBL) 
Oskar Sunde (H) 
 
Oskar Sunde (H) foreslo: Kari Dæhlen (H). 
 
Votering 
Ved votering ble Kari Dæhlen (H) enstemmig valgt. 
 
Valgnemndas vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til eldrerådet 2015 – 2019: 
Kari Dæhlen (H). 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til eldrerådet 2015 – 2019: 
... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om fritak fra verv som folkevalgt medlem av eldrerådet, fra Hilde Grøndahl 
Tangen, 26.02.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknad om fritak, 05.03.2019 Nei 
Eldrelova Nei 
Reglement for Eldrerådet Nei 
 
 

Oppsummering 
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Kommunestyret må velge nytt folkevalgt medlem til eldrerådet, på grunn av at Hilde Grøndahl 
Tangen har flyttet fra Gran kommune og er innvilget fritak. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Ordfører Willy Westhagen innvilget 05.03.2019 Hilde Grøndahl Tangen fritak fra verv som folkevalgt 
medlem i eldrerådet, på grunn av at hun har flyttet ut av kommunen.  
 
Kommunestyret må velge nytt folkevalgt medlem til eldrerådet. 
 
Eldrerådets medlemmer velges i henhold til eldrelova og kommunens reglement for 
eldrerådet. 
 
Gran eldreråd har slik sammensetning: 3 folkevalgte representanter, med 
vararepresentanter. 4 alderspensjonister med vararepresentanter. 
 
Det følger av kommunens reglement for eldrerådet at blant de folkevalgte representantene, 
bør en ha plass i formannskapet. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Eldrelova, Reglement for eldrerådet 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Eldrerådet 2015 – 2019 har per i dag denne sammensetningen: 
 
Helge Hulbak (Leder) (Brandbu pensjonistforening) 
Grete Øverlier (Nestleder) (Jaren pensjonistforening) 
Peter Oskar Saugstad (Gran pensjonistforening) 
Nelly Margrethe Espen 
Hilde Grøndahl Tangen (H) – har fått innvilget fritak 
Einar Ellefsrud (Uavh.) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Varamedlemmer: 
Anna Jahrmann – vara for Helge Hulbak 
Aslak Henry Backe – vara for Peter Oskar Saugstad 
Mari Jervell Skiaker Bergh – vara for Grete Øverlier 
Turid Eva Einan Ulverud – vara for Nelly Espen 
Ola Åstein Sønsteby - vara for de folkevalgte medlemmene 
Ole Jakob Rognstad - vara for de folkevalgte medlemmene 
Anne Margrethe Knarud - vara for de folkevalgte medlemmene 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
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Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem til eldrerådet, i henhold til eldrelova og 
reglement for eldrerådet. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Den som blir valgt, samt utvalgets leder og utvalgssekretær, blir underrettet om kommunestyrets 
vedtak. Informasjon om eldrerådets sammensetning blir oppdatert på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 10. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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32/19 Valg av nytt medlem til formannskapet 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-128 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 1/19 

Kommunestyret 03.04.2019 32/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 1/19 
 
Valgnemndas behandling 21.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Anne Solstad (GBL) 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Eli Stigen 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Leif Arne Vesteraas 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) foreslo: Hilde Kristin Smerud (Frp) 
 
Det ble avtalt i møtet at dersom Hilde Kristin Smerud (GBL) ble valgt, skulle sak om valg av nytt 
medlem til kontrollutvalget legges fram til behandling til kommunestyremøtet 03.04.2019. 
 
Votering 
Ved votering ble Hilde Kristin Smerud (Frp) enstemmig valgt. 
 
Valgnemndas vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet for resten av valgperioden 2015 
– 2019: Hilde Kristin Smerud (Frp). 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende som nytt medlem til formannskapet for resten av valgperioden 2015 
– 2019: ... 
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Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Reglement for formannskapet i Gran kommune Nei 
Søknad om fritak fra politiske verv, fra varaordfører Kent Arntzen (Frp), mottatt 
21.02.2019 

Nei 

Ordførerens svar på søknad om fritak fra politiske verv, 05.03.2019 Nei 
Epost fra KS Advokat Øyvind Renslo: Valg av nytt medlem til formannskapet, 
09.10.2018 

Nei 

Vedtak i saken: Valg av formannskap for perioden 2015 – 2019, - K-sak 84/18, 
kommunestyremøtet 18.10.2018 

Nei 

Vedtak i saken: Valg av formannskap for perioden 2015 – 2019, - K-sak 73/18, 
kommunestyremøtet 19.09.2018 

Nei 

Saksutredning i saken: Valg av formannskap for perioden 2015 – 2019, - K-sak 73/18, 
kommunestyremøtet 19.09.2018 og 18.10.2018. 

Nei 

Saksutredning og vedtak i saken: Valg av formannskap for perioden 2015 – 2019,  
K-sak 89/15, kommunestyremøtet 15.10.2015  

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge nytt medlem til formannskapet i henhold til reglene i kommuneloven. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret må velge nytt medlem til formannskapet som følge av at ordføreren 05.03.2019 
innvilget varaordfører Kent Arntzen (Frp) fritak fra alle verv, fra og med 01.04.2019 og for resten av 
valgperioden 2015 – 2019. 
 
I henhold til kommuneloven § 16 nr 3 må det så langt det er mulig tas hensyn til at begge kjønn er 
representert med minst 40 % i formannskapet. Representanter og vararepresentanter skal i henhold 
til kommuneloven og kommunens reglement for formannskapet, velges blant kommunestyrets faste 
medlemmer. Samtidig sier kommuneloven § 16 nr 3 at organet skal suppleres fra den samme gruppe 
som den uttredende tilhørte.  
 
Frp har ikke listesamarbeid med andre partier til valg av medlemmer til formannskapet for perioden 
2015 – 2019. Det betyr at gruppe i denne saken vil si Frp. 
 
Dette betyr følgende for valg av nytt medlem til formannskapet: 

 Kommunestyret må velge en ny representant fra Frp’s partigruppe.  

 Den nye representanten må være fast medlem av kommunestyret. 

 
KS Advokat Øyvind Renslo ga på forespørsel fra Gran kommune, en juridisk vurdering i tilknytning til 
sak om valg av nytt medlem til formannskapet, i epost 09.10.2018, K-sak 73/18 og K-sak 84/18.  
Vurderingen er først og fremst relevant i tilfeller der den som har fått fritak er del av et 
listesamarbeid med andre partier, hvilket ikke er tilfelle her. Vurderingen er likevel relevant i denne 
saken fordi den omtaler lovforståelsen ved valg til formannskapet, i tilfeller der lovteksten kan 
fremstå motstridende. - I tilfeller der det ikke er tilstrekkelig antall representanter fra et kjønn i 
kommunestyret fra en gruppe, til å oppnå lovens krav til kjønnsbalanse i formannskapet, kan 
kommunestyret ikke gjøre opprykk fra andre partigrupper for å oppnå kjønnsbalanse – dersom et 
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slikt opprykk endrer den politiske sammensetningen av formannskapet. Dette tolkningsprinsippet 
gjelder kun valg til formannskapet, ikke valg til andre kommunale organer. 
 
Verv som i Gran kommune er knyttet til vervet som medlem i formannskapet: 

 medlem i administrasjonsutvalget 

 medlem i valgstyret 
 
Formannskapet har per i dag også rollen som politisk referansegruppe for investeringsprosjekt 690. 
 
Øvrige verv som omfattes av fritakssøknaden: 
Sak om valg av varaordfører legges fram i egen sak. Det legges også fram en egen sak om valg til 
diverse andre verv som følge av at varaordfører Kent Arntzen er innvilget fritak. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven § 16 nr 3, § 36 og § 37. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Formannskapet har bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer etter vedtak i K-sak 84/18, 
18.10.2018: 
 
Willy Westhagen (ordfører) (GBL) 
Kent Arntzen (varaordfører) (Frp) – er fritatt fra vervet 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Kine Nan Lium (Ap) 
Rune Meier (H) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Varamedlemmer for MDG/GBL 
1. Helge Tryggeseth (MDG) 
2. Øyvind Kvernvold Myhre (GBL) 
3. Reidun Helmen (GBL) 
 
Varamedlemmer for Ap 
1. Inger Lise Stieng (Ap) 
2. Paul Andre Lindseth (Uavh.) 
3. Rrustem Rexhaj (Ap) 
4. Wenche Strand (Ap) 
 
Varamedlemmer for H 
1. Oskar Sunde (H) 
2. Eivind Brænden (H) 
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Varamedlemmer for Sp 
1. Anne Margrethe Knarud (Sp) 
2. Pål Tingelstad (Sp) 
 
 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger nytt medlem til formannskapet i henhold til de 
lovbestemte vilkårene og at valget behandles via valgnemnda. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Den som velges til nytt medlem til formannskapet, blir informert per brev. Informasjon om 
formannskapet sammensetning blir oppdatert på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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33/19 Valg av ny varaordfører 
 
Arkivsak-dok.  16/02867-129 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgnemnda 21.03.2019 2/19 

Kommunestyret 03.04.2019 33/19 

 
 
 
Valgnemnda har behandlet saken i møte 21.03.2019 sak 2/19 
 
Valgnemndas behandling 21.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) foreslo: Hilde Kristin Smerud (Frp) 
 
Votering 
Ved votering ble Hilde Kristin Smerud (Frp) enstemmig valgt. 
 
Valgnemndas vedtak 21.03.2019: 
Kommunestyret velger følgende til varaordfører for resten av valgperioden 2015 – 2019: 
Hilde Kristin Smerud (Frp). 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til varaordfører for resten av valgperioden 2015 – 2019: 
... 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Saksutredninger og vedtak om valg til ulike verv som i perioden 2015-2019 anses 
knyttet til varaordførervervet  

Nei 

 
 

Oppsummering 
Kommunestyret må velge ny varaordfører. Varaordfører må velges blant formannskapets 
medlemmer. 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Med hjemmel i kommuneloven § 9 velger kommunestyret blant formannskapets medlemmer en 
varaordfører. Valget gjelder for hele valgperioden. Som følge av at varaordfører Kent Arntzen har fått 
innvilget fritak fra alle politiske verv, med virkning fra 01.04.2019, må kommunestyret velge ny 
varaordfører. 
 
Varaordfører velges etter samme avstemmingsregler som for ordfører. 
 
Hvis valg av varaordfører ikke får flertall, det vil si mer enn 50 % av de avgitte stemmene, holdes ny 
avstemming. Samtlige kandidater deltar i den nye avstemmingen. Ved annen gangs avstemming er 
den valgt som får flest stemmer, - det vi si enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved 
loddtrekning. 
 
Følgende verv er for perioden 2015 – 2019 knyttet til varaordførervervet: 

 Regionrådet for Hadeland, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 96/15 i møtet 15.10.2015 og K-sak 
15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Randsfjordmuseene AS – generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 125/15 i møtet 
19.11.2015 og K-sak 15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Randsfjordforbundet – generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 125/15 i møtet 
19.11.2015. 

 Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (GHMT), varamedlem, jf. vedtak i K-sak 149/15 i møtet 
10.12.2015.  

 HAPRO – generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 120/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 
15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Hadeland Energi og Hadeland Kraft, generalforsamlingene, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 
121/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 15/18 i møtet 05.04.2018. 

 KLP Valgting, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 125/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 15/18 i møtet 
05.04.2018. 

 Innlandet revisjon IKS – representantskapet, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 95/15 i møtet 
15.10.2015 og K-sak 15/18 i møtet 05.04.2018. 

 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS - generalforsamling, varamedlem, jf. vedtak i K-sak 
122/15 i møtet 19.11.2015 og K-sak 32/18 i møtet 24.05.2018.  

 
Vervene i listen over anses i perioden 2015-2019 å være knyttet til vervet som varaordfører, og 
behøver dermed ikke nye oppnevninger som følge av at Kent Arntzen har fått fritak. 
 
Valg til øvrige verv som følge av at Kent Arntzen har fått innvilget fritak, legges fram i egne saker. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kommuneloven § 9. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
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Se bakgrunn for saken. 
 
Økonomi 
Kommunestyret vedtok følgende regler for frikjøp/godtgjørelser for varaordfører, i K-sak 67/15 i  
møtet 18.06.2015, gjeldende for kommunestyreperioden 2015 – 2019:  
 

1. Varaordfører gis 20 % frikjøp/godtgjørelse med 20 % av ordførers godtgjørelse.  
 
Konkret avtale om frikjøp inngås med arbeidsgiver ved starten av kommunevalgperioden. 
Ved avtale om annen prosentandel enn 20 %, skal avtalen godkjennes av kommunestyret.  
 
Varaordfører tilstås inntil 3 måneders etterlønn ved avgang dersom vedkommende ikke har 
en jobb å gå til. Får avgått varaordfører arbeid før tre måneder er gått, faller etterlønn bort 
tilsvarende.  
 

2. Varaordfører mottar særskilt godtgjørelse for varaordførervervet, tilsvarende 10 % av  
ordførerens godtgjørelse. Varaordførergodtgjøringen utbetales som fast godtgjørelse, med  
utbetaling hver måned, uavhengig av antall møter.  
 
Varaordførergodtgjøringen kommer i tillegg til godtgjøringen for møter i kommunestyret, 
formannskapet og annen ordinær møtegodtgjørelse. 

 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger ny varaordfører i samsvar med reglene i 
kommuneloven § 9, og at valget forberedes via valgnemnda. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt til varaordfører vil bli publisert på kommunens hjemmeside, 
sammen med oversikten over kommunestyrets representanter. Oversikten på hjemmesiden, som 
viser oppnevninger til de ulike styrer, råd, utvalg og generalforsamlinger som fremgår av lista over, vil 
bli oppdatert med navnet på ny varaordfører. 
 
 

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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