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MØTEINNKALLING   
 

Kommunestyret 
 
Dato: 21.02.2019 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 

 Overordnede resultater for medarbeiderundersøkelsen 10-faktor v/ rådmann Lars Ole Saugnes 

 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebøker fra møtene 13.12.2018 og 24.01.2019  

2/19 16/00035-53 Referatsaker til kommunestyremøtet 21.02.2019  

3/19 16/00260-5 
Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) 
for sosialtjenesten i Lunner og Gran 

 

4/19 16/00643-10 Internasjonal strategi - revidering  

5/19 18/04026-1 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av  tiltakslista for 2019  

6/19 16/01467-31 
Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour of Norway 
2019 

 

7/19 19/00065-1 Veteranplan  

8/19 16/00579-34 Bosetting av flyktninger 2019  

9/19 16/00576-43 Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde - sluttbehandling  

10/19 19/00029-10 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om Movegen Fv 50 - strakstiltak  

11/19 19/00029-9 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om gatebelysning Fv 240  

mailto:willy.westhagen@gran.kommune.no
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12/19 19/00029-5 
Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om 
navneendring på idrettshallen i Brandbu 

 

    

 
 
 
Gran kommune, Jaren, 11. februar 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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2/19 Referatsaker til kommunestyremøtet 21.02.2019 
 
Arkivsak-dok.  16/00035-53 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 2/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar referatsakene til møtet 21.02.2019 til orientering.    
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Samarbeidsavtale Sykehuset Innlandet 2019 – 2023 Signert Ja 
Gran ungdomsråd: Innkalling til møte 11.02.2019 Ja 
Kontrollutvalget: Innkalling til møte 18.01.2019 Ja 
Kontrollutvalget: Protokoll fra møte 18.01.2019 Ja 
Eldrerådet: Innkalling til møte 04.02.2019 Ja 
Eldrerådet: Protokoll fra møte 04.02.2019 Ja 
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne: Innkalling til møte 
04.02.2019 

Ja 

Innlandet Revisjon IKS: Protokoll fra representantskapsmøte 17.12.2018 Ja 
 
 
Dato: 11. februar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Vedlegg Referatsaker 

kommunestyremøtet 21.02.2019 
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3/19 Avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) 
for sosialtjenesten i Lunner og Gran 
 
Arkivsak-dok.  16/00260-5 
Arkivkode.  064  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 3/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 1/19 

Eldrerådet 04.02.2019 4/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 3/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran kommune og Lunner 
kommune vedtas. 
 
Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Gjeldende avtale om interkommunalt samarbeid (IS-avtale) sosialtjenesten for 
Lunner og Gran 

JA 

Forslag til avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) for 
sosialtjenesten i Lunner og Gran 

JA 

 

Oppsummering 
Denne saken legges fram til politiskbehandling slik at Avtale om interkommunalt 
vertskommunesamarbeid for sosialtjenesten i NAV Hadeland er i tråd med gjeldende lovgivning og 
dagens praksis for tjenesteyting. Det er ikke gjennomført en evaluering av avtalen, men teksten er 
oppdatert med:  

- Henvisning til gjeldende lovverk 
- Tekst om etablering av samarbeidet er tatt ut 
- Benevnelsen av samarbeidet er endret  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Interkommunal sosialtjeneste for Lunner og Gran ble etablert i Nav Hadeland våren 2009 som del av 
NAV reformen. Kommunestyret i Gran vedtok etablering og drift av samarbeidet i sak 29/09 
Likelydende sak ble behandlet av Lunner kommunestyre i sak 11/09. 
Avtalen er etter den tid ikke endret, men samarbeidet har utviklet seg gjennom endringer i lovverk 
og beslutninger tatt i vertskommunesamarbeidsmøtene.  
 
I 2010 kom ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, denne erstattet lov om 
sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991.  
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Den nye loven var bedre tilpasset organiseringen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Den støttet 
opp under Nav-kontoret som en enhet og underbygget det felles ansvar stat og kommune har for 
kontorets tjenester og resultater. 
 
Loven videreførte i all hovedsak de delene av sosialtjenesten som inngikk i 
vertskommunesamarbeidet. Slik som bestemmelsene som regulerer økonomiske ytelser og det 
arbeidsrettede kvalifiseringsprogrammet, samt bestemmelser om midlertidig botilbud og individuell 
plan.  
 
Den bestemmelsen som ikke ble videreført var kapittel 6 som omhandlet behandlingstilbud til 
rusmiddelmisbrukere. Dette hadde bakgrunn i at deler av behandlingstilbudet til 
rusmiddelmisbrukere i 2004 ble overført fra sosialtjenesteloven til spesialisthelsetjenesteloven og 
definert som helsehjelp. Kommunale behandlings- og tjenestetilbudet for å avhjelpe 
rusmiddelmisbruk ble samordnet i Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen.  
 
I forarbeidene til loven het det: «Det vil likevel ikke være noe til hinder for at kommuner kan velge å 
la Nav-kontoret forvalte hele eller deler av dette regelverket, for eksempel de bestemmelsene som i 
dag ligger i sosialtjenesteloven kapittel 6.»    
 
Gjennom flere år har NAV Hadeland og psykisk helsetjenester i hver av kommunene sett behov for å 
forbedre samhandlingen og oppfølgingen til personer med ruslidelser. Kommunene har samarbeidet 
om å bedre rutiner for oppfølging mellom tjenestene.  
Tjenester til personer med rusproblemer kan ikke sammenfattes i en tjeneste: rusoppfølging. 
Oppfølgingen vil være individuell og gis av flere tjenester og etter flere lovverk. Kommunens 
overordnede oppgave er å sikre at personer med ruslidelser får de tjenestene de har krav på og at 
disse tjenestene er godt koordinert. Gjennom vertskommune samarbeidet og erfaringene fra felles 
rusoppfølgingsprosjekt kom kommunene fra til at hovedtyngden av rusoppfølgingen vil ligge til 
psykisk helsetjeneste og at hovedansvaret derfor ble flyttet dit. Nav og hjemmetjenestene innehar 
også en betydelig rolle i oppfølgingen av mennesker med rusproblemer. Ansvars og oppgave 
fordelingen er i tråd med dagens lovverk der psykisk helsetjenester utøver tjenester etter lov om 
helse og omsorgstjenester i kommunen og NAV er delegert myndighet og oppgaver etter lov om 
sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen.    
 
I vedlagt forslag til avtale om interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS-avtale) er det gjort 
endringer som er nødvendige for at avtalen skal være i henhold til dagens lovverk. 
 
I den gjeldende avtaleteksten er etableringen av samarbeidet beskrevet, siden samarbeidet nå er 
etablert er dette tatt ut i forslaget til ny avtale. 
 
Forslaget er også oppdatert med ny benevnelse på samarbeidet fra Interkommunalt samarbeid (IS) til 
interkommunalt vertskommunesamarbeid (VKS) 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om sosiale tjenester i arbeid- og velferdsforvaltningen 
 
Eksisterende planer 
ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
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Vedtak KST –sak 29/09 
1. Felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner etableres med hjemmel i kommuneloven 

§28a fra 25. mai 2009 
2. Avtale om interkommunalt samarbeid om felles sosialtjeneste for Gran og Lunner kommuner 

vedtas 
3. Det delegeres til rådmannen å godkjenne avtalens vedlegg 

 
Økonomi 
Endring i avtaletekst har ingen økonomiske konsekvenser. Endringen i oppgavefordeling er i varetatt i 
vedtatt økonomiplan 2019-2022.   
 
Bemanning 
Endringen i avtaletekst har ingen konsekvens for bemanning. Endring i oppgavefordeling er løst ved å 
kutte vakant stilling ved sosialtjenesten og opprette ny stilling i psykiskhelsetjeneste.  
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannens vurderer at det er nødvendig å oppdatere vertskommuneavtalen om sosialtjenesten i 
NAV mellom Gran kommune og Lunner kommune slik at denne er i tråd med Lov om sosiale tjenester 
i arbeid- og velferdsforvaltningen. Den oppdaterte avtalen sikrer tydelighet i hvilke oppgaver som er 
delegert fra Lunner kommune til Gran kommune. Oppdateringen medfører ingen endring i 
intensjonen i den opprinnelige avtalen eller i gjennomføringen av samarbeidet.   
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak oversendes Lunner kommune som behandler likelydende sak. Ny avtale undertegnes og 
arkiveres. 
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Forslag til avtale om 

interkommunalt vertskommunesamarbeid - sosialtjenesten for Lunner og Gran
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Gjeldende avtale om 

interkommunalt samarbeid (IS-avtale) for sosialtjenesten i Lunner og Gran 
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4/19 Internasjonal strategi - revidering 
 
Arkivsak-dok.  16/00643-10 
Arkivkode.  072  
Saksbehandler  Kirsten Jåvold Hagen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.02.2019 2/19 

Kommunestyret 21.02.2019 4/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 2/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 2/19 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende endringsforslag: 
Rådmannens innstilling punkt 2 og 3 endres til: 
2.    Det settes av kr. 200 000 årlig til å forsterke kommunens innsats for å initiere internasjonale 

prosjekter, med særlig vekt på EU- og EØS-programmer. Midler til internasjonalt arbeid 
finansieres i 2019 fra disposisjonsfond, konto 256990. 

3.   Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer utvides med en person til fire. Den fjerde  
        er ordfører. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 i innstillingen ble satt opp mot endringsforslaget fra ordfører Willy Westhagen. Forslaget fra 
ordfører Willy Westhagen ble vedtatt med 8 mot 1 stemme. 
Punkt 3 i innstillingen ble satt opp mot endringsforslaget fra ordfører Willy Westhagen. Forslaget fra 
ordfører Willy Westhagen ble enstemmig vedtatt..  
  
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
1. Gran kommunestyre vedtar dokumentet «Internasjonal strategi – Gran i en global verden» 
2. Det settes av kr. 200 000 årlig til å forsterke kommunens innsats for å initiere internasjonale 

prosjekter, med særlig vekt på EU- og EØS-programmer. Midler til internasjonalt arbeid 
finansieres i 2019 fra disposisjonsfond, konto 256990. 

3. Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer utvides med en person til fire. Den fjerde 
er ordfører. 
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Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Gran kommunestyre vedtar dokumentet «Internasjonal strategi – Gran i en global verden» 
2. Det settes av kr. 200 000 årlig som kommunens egenandel for å kunne initiere internasjonale 

prosjekter basert på tilskudd fra andre kilder. Midler til internasjonalt arbeid finansieres i 
2019 fra disposisjonsfond, konto 2569905 

3. Ordningen med et internasjonalt utvalg på tre personer videreføres. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Internasjonal strategi – revidert utgave 22.oktober 2018 Ja 
K-sak 60/13 Internasjonal strategi - førstegangsbehandling Nei 
K-sak 150/13 Internasjonal strategi – 2. gangs behandling Nei 
K-sak 21/16 Internasjonalt utvalg – oppnevning av medlemmer Nei 
 
 

Oppsummering 
Gran kommunestyre vedtok 12.12.13 i sak 150/13 dokumentet «Internasjonal strategi – Gran i en 
global verden». Nåværende internasjonale utvalg ble oppnevnt i k-sak 21/16, 11.02.16. Utvalget 
har revidert strategien fra 2013. Informasjon om internasjonalt engasjement i Gran er oppdatert, 
og det er gjort noen endringer under delmål 2 i strategien.   

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune avsluttet i 2013 13 års deltakelse i MIC (Municipal International Cooperation), et 
partnerskapssamarbeid mellom norske og afrikanske kommuner, organisert av KS og finansiert av 
Norad. I den forbindelse vedtok Gran kommunestyre en internasjonal strategi, med ønske om å ha 
en fortsatt bevissthet om de utfordringer og muligheter det gir å være en del av det globale 
samfunnet.  
 
Det var ikke satt av personalressurs eller penger til oppfølging av strategien. Administrativt var 
ansvaret for strategien plassert hos rådmannen, og den eneste oppfølgingen i 2014 og 2015 var et 
administrativt «vedlikehold» av vennskapskontakten med våre tidligere MIC-partnere i Uganda. 
 
I februar 2016 vedtok kommunestyret å opprette et internasjonalt utvalg. Deres oppgave var å følge 
opp strategien.  Utvalget har sett at strategien trenger noen oppdateringer og endringer for å kunne 
følges opp på en hensiktsmessig måte. En revidert utgave av strategien legges derfor fram til 
behandling. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Vedtatt internasjonal strategi 
 
Gjeldende vedtak 
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Gjeldende internasjonal strategi 
 
Økonomi 
Dersom en velger å sette av en årlig sum må det innarbeides i de årlige budsjettene. 
 
Bemanning 
Det er pr. i dag ikke administrative ressurser for evt. oppfølging av internasjonal strategi. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Strategien gir som innledning et bilde av hvordan vi i Gran er en del av det globale samfunnet. Det 
lokale næringslivet har internasjonale kontakter, frivillige organisasjoner tar internasjonalt ansvar og 
skaper også møteplasser for granasokninger på tvers nasjonalitet. Skoler og barnehager jogger for å 
samle inn penger og har vennskapssamarbeid med barn i andre land.  
 
En kommunal strategi for internasjonalt samarbeid kan være med på å synliggjøre og styrke dette 
engasjementet på en måte som bidrar til å utvikle kommunen kulturelt og næringsmessig. 
 
Ved å delta i internasjonalt samarbeid kan Gran kommune som organisasjon styrke konkurranseevne 
og omdømme, få faglig og politisk kunnskap og bidra til gjensidig kompetanseoverføring. 
 
For å følge opp strategien er det viktig at kommunen bygger opp kompetanse for å skape kontakter, 
lete og finne egnede prosjekter og søke prosjektmidler. Dette er kompetanse som kan komme hele 
organisasjonen til gode, og kanskje også bidra til å initiere og støtte frivillige initiativ.     
 
Vi foreslår at Gran kommune årlig setter av kr. 200 000, som en mulig egenandel for å kunne initiere 
internasjonale prosjekter basert på tilskudd fra andre kilder. Slik kan vi gripe den gode muligheten 
når den er der. 
 
Rådmannen vurderer det som lite realistisk at staben/organisasjonen kan prioritere 
ressurser/arbeidskraft på denne typen arbeid etter de to siste års omstilling og budsjettreduksjoner. 
Skal en få til noe internasjonalt arbeid av betydning bør det prioriteres en liten stillingsressurs på 
området i tillegg til foreslåtte prosjektmidler. Alle midler til internasjonalt arbeid finansieres fra 
disposisjonsfond i 2019, og innarbeides i framtidig budsjett og økonomiplan. 
 
Alternativt kan kommunestyret velge å avvikle/nedprioritere ambisjonen om å drive internasjonalt 
arbeid med dagens stramme budsjettsituasjon. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Internasjonal strategi publiseres på Gran kommunes nettside. 
 



 11  

 
Dato: 23. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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5/19 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2019 
 
Arkivsak-dok.  18/04026-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Laila Johansen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 3/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 4/19 

Planutvalget 06.02.2019 2/19 

Formannskapet 07.02.2019 1/19 

Kommunestyret 21.02.2019 5/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 1/19 

 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 06.02.2019 sak 2/19 
 
Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Wenche Strand (Ap) 
Helge Haukeli (Ap) 
Terje Aschim (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Pål Tingelstad (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 1/19 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Arne Olav Olsen 
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Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
Rune Meier (H) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes.  

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
 
 
  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
 

Forslag til handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2019  
Trafikkfarlige skoleveger 
 

 

 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
Temaplan for trafikksikkerhet skal inneholde en handlingsplan for fysiske tiltak. I denne saken 
legges handlingsplanen med vedlegg, trafikkfarlige skoleveger fram til behandling. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
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Gran kommune er godkjent som trafikksikker kommune. En del av det er at kommunen skal ha en 
plan for trafikksikkerhetsarbeidet. Temaplan trafikksikkerhet ble godkjent i juni 2015. Det er en 
forutsetning for at fylkeskommunen og Statens vegvesen skal prioritere tiltak i Gran, at 
handlingsplanen for fysiske tiltak behandles i årlig. Denne ble sist revidert i desember 2017.  
 
Det har vært i dialog med skole og barnehage for å få innspill til handlingsplanen og den er behandlet 
i trafikksikkerhetsutvalget. Det kom noen innspill som følge av dialogen. Innspillene omhandlet 
ønsker om mindre tiltak 

 
 Av tiltakene med kommunalt ansvar i handlingsplanen vedtatt i 2017, er følgende gjennomført: 

 Ledegjerde mellom parkeringsplassen til Trintom skole og gangveg langs Søndre Ålsvegen. 
 

 
Miljøgata er også et viktig trafikksikkerhetstiltak, vi har valgt ikke å ta den med i handlingsplanen, 
men som et eget ledd i vedtaket fordi dette er et eget prosjekt i rv. 4 prosjektet. Det er viktige at alle 
krysningspunktene blir ivaretatt. 
 
Kommunen har kun myndighet til å endre fartsgrenser og innføre fartsreduserende tiltak på 
kommunale veger. Dette blir vurdert fortløpende etter som det kommer innspill. 
  
Gjeldende tiltaksliste ble utarbeidet i 2017 og tiltakene ble prioritert ut fra de data som da var 
tilgjengelig. Det ble særskilt lagt vekt på nærhet til skole og om vegen var vurdert som særlig 
trafikkfarlige for skolebarn. Anslåtte trafikktall var også tatt i betraktning.   
Det er også tatt i betraktning hvor mange boenheter som kan ha nytte av tiltaket som en del av 
vegen til skole.  
 
Handlingsplanen for tiltak på riks- og fylkesveger danner grunnlag for innspill årlig handlingsprogram 
for SVV og handlingsplan for fylkesvegnettet i Oppland. Det er ikke gjort tiltak på dette vegnettet 
siden forrige behandling. Ved gjennomføring av tiltakene knyttet til rv. 4 prosjektet vil en kunne 
gjennomført alle tiltakene knyttet til riksvei. 
 
Følgende endringer er gjort i tiltakslista: 
 
Det er kommet innspill fra: 

 Moen barneskole:        
Fv. 50 Movegen, gang/sykkelveg Rognstadvegen – Solbakken – Endring: Flyttes fra  

                    prioritering nr. 5 til nr. 3  
Fv. 52 Movegen, Busslomme ved Emsevegen og Rognstadvegen – Endring tatt inn i tiltakslista            

                  Med prioritering nr. 2 og 4 
 

 Rakalauv barnehage: Biler som kjører Gagnumsvegen kjører for fort forbi barnehagen, samt        
mer belastning etter bomveg nede i bygda.  
De ønsker fysisk hindring som fartsdumper for å få bilen til å senke 
farten forbi barnehagen. 
Endring: Prioritering nr. 2, under mindre  tiltak 

 

 Trintom barneskole: Barn som bor langs Jarenstranda går fra skolen gjennom Øgardsbakka     
                                     og krysser gamle R4. De gidder ikke å gå bortom Granvang  og til  høyre      

                                                    gjennom Vassenden de går rett over gamle R4 der det fremdelses kan  
                                                    være stor trafikk. 
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- Endring. Tatt med som eget punkt under miljøgata, viktig at alle 
kryssningspunkter blir ivaretatt.  

 
Flyttet tiltak, Store prosjekter, kommunale veger: 
Prioritet nr. 3, Utbedring av kryss mellom fv.240 og Skutelandet, flyttes til mindre prosjekter, 
prioritering nr. 7 
 

 
 
Lagt til: Mindre prosjekter kommunale veger: 

 
 Redusere fart og etablere fartsdempere ved Rakalauv barnehage 

 Merke fotgjengerfelt 

 Etablere fartsdempere i Stensrudhavna og Granumsvegen 

 Merke oppstillingsplasser for forflytningshemmede  

 Bytte ut gamle defekte gatelys i forbindelse med skoleveg 

 
 

Flyttet tiltak, Store prosjekter på Fylkevegnett: 
                Tidligere prioritet  ny prioritet 

 Fv.240 Fjordlinna, gang-/sykkelveg Skutelandet – Fjordvang nr. 2      nr. 4 

 Fv.56 Lynnebakka, fortau Ringstad – Saugssvingen  nr. 3      nr. 2  

 Fv.36 Ringdalslinna, gang-/sykkelveg Hjertebo – Gransbråten nr. 4      nr. 5 

 Fv.50 Movegen, gang-/sykkelveg Rognstadvegen – Solbakken nr. 5      nr. 3 
 

 

 
Slettede tiltak , Store prosjekter på Fylkevegnett: 
 

 Fv.45 Bleikenvegen, gang-/sykkelveg Bleiken stasjon – Rundenvegen 

 Fv.45 Bleikenvegen, gang-/sykkelveg Bjørklund – Bleiken stasjon 

 Fv.45 Bleikenvegen, gatelys fra Bjørklund skole og sørover 
 
Disse tiltakene blir slettet på grunn av omlegging til nye skolekretser 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Vegloven og vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Temaplan trafikksikkerhet i Gran kommune, juni 2015  
Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2017 i Gran kommune, desember 2017 
 
Gjeldende vedtak 
Kommunestyresak 113/17, Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2018, 14.12.2017 
 
Økonomi 
Tiltakene finansieres gjennom kommunale investeringsmidler til trafikksikkerhetstiltak gitt i budsjett 
og økonomiplan. Gjennomføring av tiltak er avhengig av bevilgningenes størrelse. Midlene benyttes 
på prioriterte tiltak dersom nødvendige avklaringer er på plass. Resterende midler benyttes til 
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mindre uprioriterte tiltak. Der hvor det er grunnlag for det, søkes det om fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler som del av finansieringen. 
 
Bemanning 
Tiltakene forutsettes gjennomført med dagens bemanning. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Årets behandling innebærer en rullering av gjeldende handlingsplan. Siden skolekretsene nå har blitt 
endret, har vi tatt bort noen av tiltakene som ikke lenger er trafikkfarlige med tanke på skoleleveg. 
Av mindre tiltak er det hovedsakelig ønsker om lavere fartsnivå og krysningspunkter som går igjen. 
  
Handlingsplan for fysiske tiltak er inndelt i flere områder:  
Riksveger, fylkesveger og kommunale veger, henholdsvis store og mindre tiltak.  
Siden forrige behandling er det kun utført tiltak med kommunalt ansvar. Riks- og fylkesvegtiltak 
omtales derfor ikke her. 
 
Kommunale veger:  
Det har ikke vært avsatt midler til større trafikksikkerhetsprosjekter i 2018. Det ses ingen grunn til å 
endre lista for disse tiltakene.  

 Når det gjelder mindre tiltak var det kun ett på lista (Ledegjerde mellom parkeringsplassen til 
Trintom skole og gangveg langs Søndre Ålsvegen. Dette er gjennomført.  

 
Det har kommet med innspill om å flytte utbedring av kryss mellom fv. 240 og Skutelandet fra store 
prosjekter og ned på mindre prosjekter fordi vi mener at kommunen selv kan gjennomføre dette 
prosjektet. 
 
Opparbeidelse av fortau eller gang-/sykkelveger er kostbare tiltak. Når man ser det store behovet er 
det klart at det vil gå svært mange år før alle behov er dekket. Det må derfor ses på andre løsninger 
på kort sikt. Det første som bør vurderes er nedsatt fartsgrense til 40 eller 50 km/t. Skal fartsgrense 
40 km/t virke, må det samtidig etableres fartsdempende tiltak med relativ kort avstand i mellom. 
Statens vegvesen anbefaler 75 m ved 30 km/t, 100 m ved 40 km/t og 150 ved 50 km/t.  
 
Det er en del etterspørsel etter oppmerkede fotgjengerfelt der folk krysser vegene. Fotgjengerfelt er 
ikke et trafikksikkerhetstiltak, men et tiltak som bedrer framkommeligheten for myke trafikanter. 
Statistisk sett skjer de fleste påkjørsler av fotgjengere i fotgjengerfeltene. Det skjer sannsynligvis fordi 
fotgjengerne er mindre aktsomme når de krysser vegene på fotgjengerfelt og bilistene utviser ikke 
tilstrekkelig aktsomhet. Skal det etableres nye fotgjengerfelt bør ikke fartsgrensen være høyere enn 
50 km/t og fotgjengerfeltet bør være opphøyet.  
 
Tiltakene langs fylkesvegene er rettet inn mot de strekninger som har størst potensiale for økt 
forflytning til fots eller med sykkel innen 2 km fra skolene.  
Oppland fylkeskommune arbeider fortsatt med å omklassifisere fylkesveger til kommunale veger, 
men det er gitt signaler om at dette arbeidet vil ligge på vent til etter sammenslåing av 
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fylkeskommunene i 2020. Det kan bety at noen av de fylkesvegstrekningene hvor det er behov for 
gang- og sykkelveg, kan bli kommunale.  
 
Rådmann påpeker at politikerne har alle muligheter til å endre på prioriteringene. Det anbefales 
imidlertid ikke å ta vekk de to første tiltakene på listen over fylkesveger fordi tiltakene allerede ligger 
inne i Oppland fylkeskommunes handlingsplan for fylkesveger. 
 
Konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at framlagte tiltaksliste godkjennes.  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtatt handlingsplan for trafikksikkerhet oversendes Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen. 
Tiltaksplanen gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 6. desember 2018 
Godkjent av rådmannen  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Forslag til 

Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak 2019 

Trafikkfarlige 

skoleveger - 2019-2020 Endelig forslag 

Nytt vedlegg_ Antatte 

kostnader trafikkfarlige skoleveger - Sak i formannskapets møte 07.02. og planutvalgets møte 06.02.2019 

Antatte kostnader 

trafikkfarlige skoleveger 
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6/19 Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour of Norway 
2019 
 
Arkivsak-dok.  16/01467-31 
Arkivkode.  233  
Saksbehandler  Camilla Jarlsby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 6/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 5/19 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Ordfører Willy Westhagen innledet med en orientering om status for saken. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Randi Eek Thorsen (Ap) 
Morten Hagen (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
Kommunestyret finner ikke å kunne innvilge søknad om kr. 200.000 til Tour of Norway 2019.  
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret finner ikke å kunne innvilge søknad om kr. 200.000 til Tour of Norway 2019.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om midler for planlegging og gjennomføring av Tour of Norway 2019 Ja 
 
 

Oppsummering 
Tour of Norway planlegger i 2019 å gjennomføre et 6 dagers proffritt på kategori UCI 2. HC, som er 
høyeste rangering under WorldTour-nivå.  Rittets siste etappe, søndag 2. juni 2019, er planlagt lagt 
med start i Gran, og den første delen av etappen på Hadeland. Totalt vil det delta 22 lag med 6 
ryttere på hvert lag. Det er bekreftet deltakelse fra 11 av de aller største lagene i verden, noe som 
bidrar til økt oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt sammenliknet med tidligere utgaver av 
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Tour of Norway. Gjennom en stor og kostbar TV produksjon, samt avtale med nasjonalt TV, og 
internasjonale avtaler gjennom Infront Sport & Media, vil regionene der rittet arrangeres bli 
presentert for et betydelig antall seere både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å presentere 
idrett på høyt nivå, gir TV-bildene også muligheter for presentasjon av landskap, kultur og folkeliv.  
Selve arrangementet i Gran gir mulighet for å skape en folkefest med tilstrømning av folk til 
startområdet i Gran og langs løypetraseen.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Representanter fra Tour of Norway og Hadeland Cykleklubb hadde i desember 2018 innledende 
samtaler med ordfører, administrasjonen representert ved Kultur og Samfunn, samt regionrådet hvor 
prosjektet ble presentert, herunder økonomisk rammer for satsningen og behov for 
finansiering/inntekter. Tour of Norway er i god dialog med andre finansieringskilder, blant annet 
Oppland fylkeskommune, Sparebankstiftelsene på Hadeland. Målet om kr. 1,5 millioner i lokale 
inntekter er fordelt med kr. 500.000 for startsted og kr. 1 millioner for målsted. Med et ønske om å 
legge start for rittets siste etappe til Gran, søkes det om et tilskudd fra Gran kommune på kr. 
200.000. Resterende inntekter forventes sikret gjennom andre inntekts/finansieringskilder som 
nevnt. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Tillatelser fra politi nødvendig, dialog etablert. 
 
Eksisterende planer 
Midler til satsningen på Tour of Norway er ikke bevilget spesielt i gjeldende budsjett- og økonomiplan 
for 2019-2022.  Det er ikke rom for å bevilge de omsøkte kr. 200.000 til arrangementet innenfor 
gjeldende rammer gjennom omdisponering av midler eller bruke av disposisjonsfond.  Hadeland 
Cykleklubb vil kunne sende en separat søknad om støtte til arrangementet gjennom Kulturkontorets 
kulturmidler. Kulturkontoret har for 2019 totalt kr. 100.000 til rådighet.  Størrelsen på denne 
tilskuddspotten, samt gjeldende retningslinjer for behandling av søknader, tilsier at Hadeland 
Cykleklubb etter søknad vil kunne innvilges et tilskudd på inntil ca. kr. 25.000 til arrangementet.  
 
Gjeldende vedtak 
Ingen konsekvenser. 
 
Økonomi 
Ingen konsekvenser. 
 
Bemanning 
Ingen konsekvenser. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Alternative løsninger:  

- Søknaden innvilges ikke  
- Søknaden innvilges med kr. 200.000 ved at midler tas fra disposisjonsfond.   
- Søknaden innvilges med kr. 175.000 ved at midler tas fra disposisjonsfond.  Inntil kr. 25.000 

kan etter en konkret vurdering innvilges over Kulturkontorets kulturmidler i form av 
arrangementsstøtte etter søknad fra Hadeland Cykleklubb. 

 
Ved å ikke bevilge de omsøkte midlene vil Tour of Norway mest sannsynlig ikke kunne realisere 
planen om å legge rittets siste startdag til Gran, med de konsekvensene det har for Gran – i første 
omgang omdømmemessig og hva Gran kommune går glipp av i form av omtale og markedsføring av 
Gran som et attraktivt sted som bosted og for næringsetablering, og som turistdestinasjon.       
 
Gran kommune er villig til å bistå i gjennomføringen av arrangementet evt. med mannskaper fra 
Samferdsel og park, men det er vanskelig å bidra direkte økonomisk i den størrelsesorden som det 
her er snakk om.  
 
Gran kommune prioriterer lokale kulturarrangement og tilskudd til lokalt frivillig arbeid. Det er 
vanskelig å skaffe midler til enkelttiltak i denne størrelsesorden innenfor et stramt budsjett. 
Rådmannen ser at det kan være positive virkninger av å få gjennomført et slikt arrangement i Gran, 
men ser ikke at dette er så viktig at en kan forsvare å bruke midler fra disposisjonsfondet.  
 
Rådmannen anbefaler at det ikke gis økonomisk støtte på kr. 200 000,- til Tour of Norway.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtaket offentliggjøres på vanlig måte, inkl. informasjon til søker.  
 

 
Dato: 31. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Søknad-ToN-Gran

 

Søknad om tilskudd til 

Tour of Norway 2019
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7/19 Veteranplan 
 
Arkivsak-dok.  19/00065-1 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 6/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 3/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 7/19 

Formannskapet 07.02.2019 4/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 4/19 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Solstad (GBL) 
 
 
Rune Meier (H) la fram følgende tilleggsforslag: 
Følgende avsnitt legges inn i planen:  
«Kamerat- og familiestøtte 
 
Veteranorganisasjonen driver selv kamerat-/familiestøttearbeid hvor det drives frivillig, forebyggende 
arbeid blant veteraner og deres pårørende. Kamerat- og familiestøtte kan bistå med praktisk hjelp, 
bistå ved legebesøk, samtaler med NAV, politi, bank eller andre hvis dette er ønskelig. På Hadeland 
tilbyr NVIO kamerat- og familiestøtte og har autoriserte kamerat- og familiestøttere. Disse har 
taushetsplikt og kontakt kan også initieres av saksbehandlere/lege.» 
 
 
Teksten bør settes inn under punktet Skole og barnehage som illustrert:  
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Rune Meier (H) la fram følgende endringsforslag: 
Hjemmesonen og Veteran møter veteran er oppført med personlige e-post og telefonnummer, disse 
må byttes til ikke-personlige slik at vi slipper å vedta ny plan hver gang de bytter mannskap. Evt. kan 
vi ta dem ut, siden de er på samlesiden som det også henvises til. 
 
Votering 
Ved votering over tilleggsforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
Ved votering over endringsforslaget fra Rune Meier (H), ble forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene og tilleggene enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas med følgende tillegg og endring: 
 

Tillegg: 
Følgende avsnitt legges inn i planen:  
«Kamerat- og familiestøtte 
 
Veteranorganisasjonen driver selv kamerat-/familiestøttearbeid hvor det drives frivillig, 
forebyggende arbeid blant veteraner og deres pårørende. Kamerat- og familiestøtte kan bistå 
med praktisk hjelp, bistå ved legebesøk, samtaler med NAV, politi, bank eller andre hvis dette er 
ønskelig. På Hadeland tilbyr NVIO kamerat- og familiestøtte og har autoriserte kamerat- og 
familiestøttere. Disse har taushetsplikt og kontakt kan også initieres av saksbehandlere/lege.» 

 
Endring: 
Hjemmesonen og Veteran møter veteran er oppført med personlige e-post og telefonnummer, 
disse må byttes til ikke-personlige slik at vi slipper å vedta ny plan hver gang de bytter 
mannskap. Evt. kan vi ta dem ut, siden de er på samlesiden som det også henvises til. 

 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
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Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
Veteranplan 2019 – 2022 vedtas 
 
Utgift til felles markering dekkes innenfor budsjettområde 6.0 Politiske organer. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til Veteranplan 2019 - 2022  
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret vedtok 18. mai 2017 at det skulle utarbeides en veteranplan for Gran kommune. 
NAV er en sentral aktør i veteranarbeidet både nasjonal og lokalt. Med bakgrunn i felles NAV 
kontor for Lunner og Gran ble Lunner kommune invitert med i arbeidet. Arbeidsgruppen har nå 
utarbeidet et forslag til plan som legges fram for behandling.  

 
Saksutredning 
Bakgrunn for saken 
Kommunestyret vedtok 18. mai 2017 etter en interpellasjon i sak 35/17: 
 
1. Kommunestyret i Gran etablerer en arbeidsgruppe som utarbeider et forslag til 
veteranplan som legges frem til politisk behandling i løpet av høsten 2017 
2. Arbeidsgruppen bør bestå av representanter for skole, kommunehelsetjenesten og 
NAV 
3. Veteranorganisasjonene som er representert i kommunen inviteres til å delta i 
arbeidsgruppen 
 
NAV er en sentral aktør i veteranarbeidet både nasjonal og lokalt. Med bakgrunn i felles NAV kontor 
for Lunner og Gran ble Lunner kommune invitert med i arbeidet. Det har derfor tatt lengre tid enn 
vedtatt å få planen fram til politiskbehandling. 
 
Arbeidsgruppa har bestått av:  
Torild Østvær Rødstøl, avdelingsleder Nav Hadeland (leder)  
Solveig Olerud, kommunalsjef Lunner kommune 
Are Løken, kommuneoverlege Gran kommune 
Mette Nilsen Hole, ledende helsesøster Lunner kommune  
Marianne Granseth, leder psykisk helse Gran kommune 
 
Gruppen startet sitt arbeid 4.mai 2018. De har tatt utgangspunkt i regjeringens Handlingsplan og 
Oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» og Forsvarets «Grunnlag for utvikling av en kommunal 
veteranplan». Gruppen har også sett på eksempler fra andre kommuners veteranplaner som ligger 
på Forsvaret.no. 
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Det var tidlig viktig for gruppens arbeid å få informasjon og kunnskap fra forsvaret. Oberstløytnant 
Bjørnar Stivang i Forsvarets Veterantjeneste deltok på første møte, og ga god informasjon og 
inspirasjon for arbeidet. Norske veteraners interesse organisasjon (NVIO) Hadeland representert ved 
leder Tor Munkelien deltok på de to siste møtene, og kom med verdifulle bidrag og innspill i 
sluttfasen av arbeidet. Han uttrykte stor tilfredshet med det arbeidet som var gjort og sluttproduktet 
på siste møte i arbeidsgruppen 10.januar 2019.  
 
For gruppen var det viktig å lage en plan som ville oppleves som nyttig for veteranene og deres 
familier, men også et oppslagsverk for kommunens tjenester som er omhandlet i planen. Gruppen 
ønsket at planen skulle være lettlest, mest mulig konkret og forpliktende. 
 
Det er i planen lagt inn en ny felles markering for veteranene 8. mai for Lunner og Gran kommuner. 
Planlegging og gjennomføring av markeringen bør skje i nært samarbeid med NIVO Hadeland. En 
felles markering anslås å ligge mellom 15 000 og 20 000 for de to kommunene til sammen. Utgiften 
kan deles etter folketall.   

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Ikke relevant 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ikke relevant 
 
Økonomi 
Planen har ingen økonomisk konsekvens utover kostnaden til felles markering 8. mai. Samla kostnad 
for de to kommunene anslås å ligge mellom 15 000 og 20 000 kroner. Fordelt etter folketall vi dette 
for Gran utgjøre mellom 9000 og 12 000.   
 
Bemanning 
Planen vil ikke påvirke kommunens behov for bemanning. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Ved å vedta en veteranplan vil kommunen  

 anerkjenne, ivareta og følge opp veteranene og deres familie både før, under og etter 
internasjonal tjeneste for Norge. 

 gjøre det enklere for kommunene å utfylle sin rolle som primær tjenesteleverandør for 
veteraners behov i lokalsamfunnet. 
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 skape økt samhandling innad i kommunen, slik at veteranene og deres familier blir møtt med 
gjennomgående kompetanse og forståelse. 

 Ha et opplysnings- og informasjonsdokument både for veteraner, kommunene og 
lokalsamfunnet. 

 
Forslaget til plan vil medføre en kostnad på mellom 9000 – 12 000 kroner. Dette er i forslag til vedtak 
foreslått finansiert innenfor budsjettområde 6.0 politiske organer.  Alternativt kan kostnaden vedtas 
løst innenfor et annet budsjettområde.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Planen skal gjøres kjent for de tjenester som er omtalt i planen, samt legges ut på kommunens 
hjemmeside. Planen sendes også til forsvaret og veteranorganisasjonene slik at de kan gjøre den 
tilgjengelig i sine kanaler. Planen lanseres på kommunenes felles markering 8. mai 2019.   
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Veteranplan 

(00000004)  
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8/19 Bosetting av flyktninger 2019 
 
Arkivsak-dok.  16/00579-34 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Janicke Brechan 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Formannskapet 07.02.2019 3/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 2/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 4/19 

Eldrerådet 04.02.2019 5/19 

Kommunestyret 21.02.2019 8/19 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 07.02.2019 sak 3/19 
 
Formannskapets behandling 07.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL) 
Janicke Brechan 
Ordfører Willy Westhagen 
Rune Meier (H) 
Varaordfører Kent Arntzen (Frp) 
Rådmann Lars Ole Saugnes 
 
Morten Hagen (GBL) ba om at en oversikt over antall bosatte de siste årene fordelt på personer med 
vedtak og familiegjenforente, ble fremlagt. Kommunalsjef familie og velferd Janicke Brechan 
bekreftet at oversikten vil bli gjort tilgjengelig før saken behandles i kommunestyremøtet.  

Rune Meier (H) spurte om rapportene for bosetting av flyktninger, som tidligere ble lagt fram 
sammen med møtedokumentene for formannskapet. Rådmann Lars Ole Saugnes svarte at han vil 
undersøke dette. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen vedtatt med 8 mot 1 stemme. 
 
Formannskapets vedtak 07.02.2019: 

1. Gran kommune bosetter 24 flyktninger i 2019 
2. Familiegjenforening kommer i tillegg 

 
 
 
 
Saksfremlegg 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Gran kommune bosetter 24 flyktninger i 2019 
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2. Familiegjenforening kommer i tillegg 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Kommunen mottar årlig anmodning om bosetting av flyktninger fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi). Gran kommune ble i brev datert 12.12.18 anmodet om å bosette 24 
flyktninger i 2019. 
Sak om bosetting legges derfor fram for politiskbehandling. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunen mottar årlig anmodning om bosetting av flyktninger fra Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi).  
 
De siste prognosene viser at det er behov for å bosette 5 350 flyktninger i Norge i 2019, inkludert 150 
enslige mindreårige hvorav 40 er under 15 år.  
 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt et sett med kriterier for anmodning av kommuner om 
bosetting for 2019. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har, i samarbeid med KS, vurdert 
anmodningstallet til kommunene i lys av disse kriteriene.  På bakgrunn av dette, er Gran kommune 
bedt om å bosette 24 flyktninger i 2019. 
 
Behovet for å bosette flyktninger er redusert betydelig i 2018 og 2019 sammenlignet med tidligere. I 
2018 bosatte kommunen 22 flyktninger, som er omtrent halvparten av antall bosatte i 2017. Tidligere 
var behovet for å bosette så stort at kommunene kunne velge å vedta å bosette flere enn de ble 
anmodet om. I de siste to årene er situasjonen derimot endret, og kommunene vil ikke få flere 
flyktninger enn de er anmodet om selv om de vedtar å bosette flere. 
 
Selv om det bosettes færre var det ved utgangen av 2018 fremdeles mange deltakere på 
introduksjonsprogrammet og elever på Voksenopplæringen. Per 31. desember var det 136 deltakere 
på programmet i Gran og Lunner, og det var ca. 182 elever per 1. oktober på Voksenopplæringen. 
Mange av disse har 1-2 år igjen av introduksjonsprogrammet før de avslutter. 
 
Gran og Lunner har jobbet systematisk og målrettet over mange år for å kvalifisere flyktninger til 
jobb og utdanning. Vi har vurdert egen praksis gjennom Tjenesteanalysen, hatt flere 
utviklingsprosjekt, som Eureka, og fått tilskuddsmidler fra IMDi til flere andre prosjektene.  
 
I 2019 skal IMDi lage film med gode tiltak som kan være til inspirasjon for andre kommuner. Ett av 
prosjektene som er valgt ut til filmen, er samarbeidsprosjektet vårt med Nav Hadeland og Hadeland 
IPS om jobbspesialist ansatt i Flyktningtjenesten som jobber tett med Hadeland IPS for å få 
flyktninger i jobb. Prosjektet har positive ringvirkninger utover selve prosjektet som påvirker 
måloppnåelsen.  
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For å lykkes med gode kvalifiseringsløp og å få folk i jobb, samarbeider Flyktningtjenesten og 
Voksenopplæringen tett med Hadeland videregående, Karriere Oppland Hadeland, Hadeland IPS, 
kommunale tjenester, NAV Hadeland og ikke minst private arbeidsgivere.     
 
Det målrettede arbeidet med sterkt fokus på jobb og utdanning gir resultater. For 2018 er det 
foreløpige resultater for måloppnåelse klart, og det endelige resultatet vil ikke avvike vesentlig. I 
Gran var 60 % i jobb eller utdanning etter endt program og i Lunner var måloppnåelsen 78 %. Det er 
henholdsvis 18 % og 30 % flere enn i 2017.     

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 
 
Eksisterende planer 
I Budsjett og økonomiplan 2019-2022 er det lagt til grunn en framtidig bosetting på nivå med 2018. 
Budsjettrammen til flere tjenester er i økonomiplanen redusert i tråd med forventet reduksjon i 
anmodning om bosetting og derav reduserte inntekter.  
 
Gjeldende vedtak 
108/17 – Bosetting av flyktninger 2018 
 
Økonomi 
Å bosette 24 flyktninger i 2019, vil være en videreføring av nivået på bosetting i 2018. Det bidrar til 
en stabilisering av inntekter og utgifter i 2019. En omstilling av tjenestene er i gang og er planlagt 
videreført i 2019, se avsnitt under «Bemanning».    
 
Hvis antall flyktninger som bosettes i 2019-2022 er på nivå med forslaget for 2019 så vil 
integreringstilskuddet utvikle seg følgende frem til 2022: 
 

 
 
 
I Budsjett og økonomiplan 2019-2022 er det lagt til grunn en framtidig bosetting på nivå med 2018. 
Budsjettrammen til flere tjenester er redusert i tråd med den reduserte inntekten. Siden tilskuddet 
reduseres hurtigere enn antallet flyktninger i programmet vil noen tjenester ha utfordringer med å 
redusere drift tilsvarende tildelt ramme. Dette gjelder spesielt voksenopplæringen, 
flyktningtjenesten og NAV, som er hovedaktørene i tjenestetilbudet til flyktningene. 
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Det ble i kommunestyre sak 23/18 avsatt kroner 4 000 000 på disposisjonsfond flyktninger. Fondet er 
i dag på kroner 5 055 000.  Det har ikke vært nødvendig å bruke av fondet i 2018. Fondet gir 
kommunen mulighet til å håndtere en situasjon der utgiftene i en periode blir høyere enn 
inntektene.   
 
Bemanning 
Flyktningtjenesten 
Antall bosatte har gått betydelig ned i 2018, og på høsten 2018 har det vært en reduksjon i antall 
deltakere på introduksjonsprogrammet av betydning. Det er gjennomført omstilling av tjenesten og 
det er planlagt ytterligere reduksjoner i 2019. Omfanget av tjenesten vil i 2019 bli fortløpende 
vurdert opp mot antall personer som skal følges opp til enhver tid.   
 
Voksenopplæringen 
Voksenopplæringen gir i tillegg til norskopplæring grunnskoletilbud på tre nivåer. Det styrker 
nødvendig basiskunnskap til de på lavt trinn og kvalifiserer de på høyere trinn til videregående skole. 
For skoleåret 2018/19 er det totalt 86 elever på grunnskole hvorav 47 har grunnskole som en del av 
introduksjonsprogrammet. Flere deltakere, og ofte de som ved bosetting har liten eller ingen 
skolebakgrunn, har behov for å fortsette på grunnskole eller norskopplæring etter endt 
introduksjonsprogram.    
  
Introduksjonsprogrammet er i hovedsak 2 år, men man har rettigheter til norskopplæring i 5 år. Det 
er en nedgang i antall elever, og antall grupper justeres tilsvarende. Det er planlagt en omstilling av 
tjenesten i 2019, og den vil bli vurdert fortløpende ut fra faktiske forhold og prognoser på antall 
elever. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Tjenestene har gjennom 2018 planlagt og iverksatt omstillingstiltak som er i tråd med anmodningen. 
Nedgangen i antall flyktninger har utfordret kommunens fleksibilitet og omstillingsevne og vil 
fortsette å gjøre det i 2019. Både regnskapsresultat og måloppnåelse i 2018 tyder på at kommunen 
har evnet å gjennomføre nødvendige omstillinger uten at det har gått på bekostning av resultatet.    
Ved å vedta anmodningen fra IMDi vil det være mulig å videreføre det systematiske og målrettede 
arbeidet med å bosette og sikre god kvalifisering av flyktninger.  
 
Hvis kommunen velger å ta imot færre enn anmodet må tilbudet til flyktningene reduseres kraftig 
som et resultat av lavere inntekter. Det er en grense for hvor liten en tjeneste kan være og likevel yte 
den bredden av tjenester som er pålagt. Hvis kommunen tar imot færre og ønsker å tilby et likt nivå 
som i dag på tjenestene må kommunene finne finansiering utover integreringstilskuddet og avsatte 
fonds midler.  
 
Et annet alternativ er å ikke bosette flyktninger i 2019. Det må da gjøres som et ledd i at man avvikler 
tilbudet til flyktninger i Gran kommune på sikt. I en slik avviklingsperiode vil det være vanskelig å yte 
et tilbudet til de som allerede er bosatt, uten å tilføre ekstra midler.  
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De siste tre årene har vist at det nasjonale behovet for å bosette flyktninger endrer seg raskt, og det 
kommer stadig nye krav til introduksjonsordningen. Det forutsetter at kommuner er fleksible og har 
omstillingsevne, noe Gran og Lunner har vist de siste årene gjennom endret bosetting og mange 
utviklingsprosjekt. Rådmannens vurdering er at kommunen vil evne å bosette 24 flyktninger i 2019 og 
at tjenestene vil kunne opprettholde et forsvarlig nivå på tilbudet.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak oversendes Lunner kommune 
 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

448827_1_1
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9/19 Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde - sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok.  16/00576-43 
Arkivkode.  Felt B - Lygna sør hytteområde  
Saksbehandler  Sigrid Lerud 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 06.02.2019 3/19 

Kommunestyret 21.02.2019 9/19 

 
 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 06.02.2019 sak 3/19 
 
Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, reguleringsbestemmelser sist 
revidert 22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. 
 
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen. 
 
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 felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, reguleringsbestemmelser sist 
revidert 22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. 
 
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Plankart datert 22.01.2019 Ja 
Reguleringsbestemmelser revidert 22.01.2019 Ja 
Planbeskrivelse med vedlegg revidert 22.01.2019 Ja 
Saksframlegg PLU sak 38/16 Nei 
Vedtak PLU sak 38/16 Nei 
Språkrådet 03.01.2017 Ja 
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Statens vegvesen 03.01.2017 Ja 
Fylkesmannen i Oppland 31.01.2017 Ja 
NVE 13.01.2017 Ja 
Fylkesmannen i Oppland 17.01.2017 Ja 
Oppland fylkeskommune 31.01.2017 Ja 
Lygnalia grunneierlag 01.02.2017 Ja 
Naturvernforbundet i Gran og Lunner 15.02.2017 Ja 
Anmodning om frafall av innsigelse 30.04.2018 Ja 
Etterlysning av svar på anmodning om frafall 27.08.2018 Ja 
NVEs frafall av innsigelse 30.08.2018 Ja 
Fylkesmannens frafall av innsigelse 12.09.2018 Ja 
 
 

 
 
 
Oppsummering 
Lygna hyttefelt B er en del av områderegulering hyttefelt Lygna sør. Det er utarbeidet en detaljplan 
som nå fremmes for sluttbehandling. Planen avsetter også område for ski- og sykkellek og et 
servicebygg for hyttefeltet. Utbyggingen av hytter kan påbegynnes når 60 % av felt A er utbygd. 
 
Nytt vegnavn foreslås til Badstuåsen. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Planområdet ligger på Lygna i Gran kommune. Området ligger øst for Rv 4 og sør for Lygnasæter. 
Avkjøring til planområdet er fra Rv 4 via Lygnasæter. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Oversiktskart 
 

Områderegulering 
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Forholdet til områdeplanen 
Områdeplan for hytteområde Lygna sør ble vedtatt i 2014. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom 
Brandbu og Tingelstad Almenning(BTA), Lygnalia grunneierlag (LLG) og Gran kommune.  
I områdereguleringsplan for hyttefelt Lygna sør er feltene nummerert A – F (Lygnalia Grunneierlag) 
og 1 – 5 (Brandbu og Tingelstad Almenning). Områdereguleringsplan stiller krav om detaljregulering 
for felt 4, 5, B, C, D, E og F. 
Det er satt rekkefølgekrav om utbygging fra nord mot sør. Første utbyggingstrinn: Felt 2, felt 3 og felt 
A er allerede godkjent og delvis utbygd. Felt B er det nordligste av de gjenstående feltene som eies av 
Lygnalia grunneierlag og blir detaljregulert gjennom denne planprosessen. Områdereguleringen 
stiller også rekkefølgekrav til at 60% av tomtene i felt A skal være utbygd, før det kan søkes tillatelse 
til tiltak i felt B. I foreliggende planforslag foreslås det at ski-/sykkellekanlegg og servicebygg skal 
kunne etableres uavhengig av rekkefølgekravet. 
 
Planforslaget detaljerer Felt B ut fra grunnlaget gitt i områdereguleringsplanen for Hyttefelt Lygna 
sør. Planområdet er noe større enn det som er vist som bebyggbart område i områdeplanen. Årsaken 
til dette er at man har valgt å ta med et område for ski-/sykkelleik mellom felt A og felt B. Området 
for ski-/sykkellek er avsatt til friluftsformål i områdeplanen.  
 
 
 
Innholdet i forslag til reguleringsplan for felt B 

 
Totalt areal for reguleringsplanforslaget er 217,2 daa. 
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Forslaget legger til rette for fritidsbebyggelse, servicebygg samt område for ski- og sykkellek, i tillegg 
til nødvendige samferdselsformål. Målet med planen er å utvikle et godt hytteområde med best 
mulig terrengtilpasning av veger og bebyggelse. Ved å bevare verdifull vegetasjon og 
terrengformasjoner tilrettelegges det for en utbygging i best mulig harmoni med landskapet og 
området som helhet.  
 
Det er avsatt sammenhengende grøntkorridorer gjennom feltet for å sikre god tilgjengelighet til 
skiløyper, sykkeltraséer og stinett samtidig som grøntbeltene gir god visuell oppdeling av hyttefeltet i 
avgrensede tun. 
 
Felt B ligger i et skogkledd område preget av eldre barskog, hovedsakelig furuskog på kollene med 
gran- og bjørkeskog innimellom. Det renner en bekk i nordre del av planområdet og de 
lavereliggende områdene i tilknytning til bekkeløpet er myrlendte. Planavgrensningen mot sør går i 
et større bekkeløp som ligger i en tydelig bergkløft i terrenget. Statnetts 300 kV-ledning Fåberg-Ulven 
går gjennom planområdet. I områdereguleringsplanen er det lagt inn en korridor langs 
høyspentledningen som ikke skal bebygges. 
 
Det er planlagt 45 hyttetomter i felt B. Åtte tomter er på ca. 0,6 daa og de resterende 37 tomtene er 
på gjennomsnittlig 1 daa. Samtlige tomter er plassert utenom det myrlendte partiet og 
bekkedragene. Det er også lagt vekt på at hver enkelt tomt skal ha gode natur- og/eller 
utsiktskvaliteter. Ingen av hyttetomtene ligger nærmere enn 60 meter fra høyspentledningene som 
går i utkanten av planområdet. 
 
Bebyggelsen skal underordne seg naturpreget i området med en enkel og harmonisk utforming, 
materialbruk og fargevirkning. Det skal brukes mørke jordfarger og materialbruken skal domineres av 
tre og naturstein. Det skal benyttes ikke reflekterende taktekkingsmaterialer. Uthus og anneks skal 
ha samme farge som hovedbygningen. 
 
Bebyggelsen skal tilpasses terrenget på hver enkelt tomt. Alle terrengendringer skal utføres så 
skånsomt som mulig, og alle jordskjæringer og fyllinger skal tildekkes med stedegen torv eller masse. 
Avdekningsmasser skal legges i deponi på tomta for senere og brukes til istandsetting av sår i 
terrenget. Fyllinger, skjæringer og planeringer i terrenget lenger vekk fra hytta en 2,5 meter er ikke 
tillatt med unntak av opparbeidelse av biloppstillingsplasser. Disse skal tilpasses tomten slik at 
eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. Det er ikke tillatt å etablere plen. 
 
Det er regulert inn et areal for serviceanlegg rett vest for innkjøringen til Felt B. Det er avsatt plass til 
et servicebygg for oppbevaring av nødvendig brøyteutstyr, løypemaskiner mm. I tillegg kan det 
etableres møterom og kontor tilknyttet driften av hyttefeltet. Servering og varehandel foreslås ikke 
tillatt. Rundt området for servicebygget er det avsatt areal til vegetasjonsskjerm for å hindre mest 
mulig innsyn til plassen. Servicebygget er tillatt med inntil 12m mønehøyde og minimum 30 graders 
takvinkel. 
 
Midlertidig renovasjonsplass på nordsiden av Halmbråtåvegen er tenkt benyttet som fellesanlegg for 
felt A og B. Det tas sikte på å regulere en permanent renovasjonsplass som del av reguleringsplan for 
felt 5. 
 
Atkomst til hyttefeltet er fra Rv 4 over Lygnasæter. Fra Lygnasæter følges Lygnalivegen sørover forbi 
campingplassen og felt 1 og felt 2. Avkjøring til hyttefelt B skjer fra Halmbråtåvegen. 
 
Vegnavn fra krysset med Halmbråtåvegen og inn i hyttefelt B er foreslått til Badstuåsen. 
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Naturmiljø 
I forbindelse med områdereguleringen utredet Miljøfaglig utredning AS konsekvensene for biologisk 
mangfold av den planlagte utbyggingen. På Kvitberga og på Halmbråtåhøgda ble det funnet et større 
areal med eldre furuskog på grunnlendte åsrygger og koller i veksling med myrfuruskog og små åpne 
myrflater i grunne forsenkninger. Det området ble i områdereguleringsplanen regulert til 
hensynssone naturmiljø. Innenfor Felt B ble det ikke gjort funn i naturmiljøet som begrenser 
utbyggingen. 
 
Prosess 
Oppstartsmøte ble holdt 14.12.2015 og varsel om oppstart ble sendt ut 22.01.2016, med frist for 
innspill den 17.02.2016. Det er kommet inn fire merknader til oppstartsvarslet. 
 
Reguleringsplan for Lygna felt B ble sendt på offentlig ettersyn i perioden 14.12.2016 – 01.02.2017.  
NVE fremmet innsigelse til planen på grunn av at tilstrekkelig sikkerhet mot flom ikke var ivaretatt 
gjennom planbestemmelser, utfordringene knyttet til flom og overvann ikke var godt nok beskrevet i 
ROS-analysen, og utfordringene var ikke fulgt opp med gode nok bestemmelser, jf. punktet over. De 
krevde også at det måtte utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering og/eller gis konkrete 
og faglig gode nok krav til denne i planbestemmelsene. 
Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse på grunn av mangelfull ROS-analyse for flom og 
overvann og manglende planbestemmelser knyttet til hensynssone for flom. 
Planforslaget ble omarbeidet for å imøtekomme innsigelsene og den 30.04.2018 ble reviderte 
plandokumenter oversendt til NVE og fylkesmannen i Oppland.  
Innsigelsen fra NVE ble frafalt i august 2018 og innsigelsen fra fylkesmannen ble frafalt i september 
2018. 
Ved offentlig ettersyn kom det inn 7 høringsuttalelser: 

Avsender Dato Merknad Rådmannens kommentar 

Språkrådet 03.01.2017 Vi har ingen merknader til 
skrivemåten av 
veinavnforslaget 
Badstuåsen. Vi har tidligere 
hatt en del veinavn fra 
dette hytteområdet på 
høring og gitt vår tilråding 
til disse (tilråding datert 
28.6.2013). I denne saken 
var det forslag om fem 
veier med forleddet 
Badstuli-, og vi skrev da 
følgende: «Ingen 
merknader til skrivemåten, 
men fem adressenavn med 
samme forledd (Badstuli-) 
blir lite variert og kan føre 
til forveksling. Her bør 
kommunen vurdere om en 
eller to av veiene kan får et 
annet navn som passer på 
stedet». Dersom disse fem 
navneforslagene er vedtatt, 
bør kommunen vurdere om 
denne nye veien kan få et 
annet navn. 

Tas til etterretning. 
Rådmannen mener at 
Badstuli- leddet i de allerede 
vedtatte vegnavnene ikke er 
så likt Badstuåsen at det vil 
være noe problem. 
Når det gjelder navnet på 
Lygna Sør hytteområde, så 
er det viktig for Gran 
kommune at Lygna som 
destinasjon kommer tydelig 
fram. Det er derfor ikke 
ønskelig å endre navnet på 
områdeplanen. 
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Vi gjentar også vår 
merknad fra 28.5.2013 
angående navnet på 
hyttefeltet: «Når det 
gjelder området som i 
brevet fra kommunen er 
omtalt som ”hytteområde 
Lygna sør” tilrår vi 
skrivemåten Søndre Lygna 
hytteområde i samsvar 
med vanlig norsk 
navnelaging». 

Statens vegvesen 03.01.2017 Området som 
detaljreguleres for 
hyttetomter i felt B er 
avklart i overordnet 
områdereguleringsplan for 
Lygna sør. 
Statens vegvesen har ingen 
merknader til planforslaget. 

Tas til etterretning 

Fylkesmannen i Oppland 30.01.2017 NVE har fremmet 
innsigelse fordi: 
- tilstrekkelig sikkerhet mot 
flom ikke er ivaretatt 
gjennom 
planbestemmelser 
- utfordringene knyttet til 
flom og overvann ikke er 
godt nok beskrevet i ROS-
analysen, og utfordringene 
ikke er fulgt opp med gode 
nok bestemmelser, jf. 
punktet over. Når det 
gjelder 
overvann må det 
utarbeides en helhetlig 
plan for 
overvannshåndtering 
og/eller gis konkrete og 
faglig gode nok krav til 
denne i 
planbestemmelsene 
Fylkesmannen har 
fremmet innsigelse på 
grunn av: 
- mangelfull ROS-analyse 
for flom og overvann 
- manglende 
planbestemmelser knyttet 
til hensynssone for flom 
Videre utdyping om 

Rådmannen tar 
samordningsbrevet til 
etterretning. De enkelte 
innsigelsene er kommentert 
nedenfor. 
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berørte interesser, 
innsigelsesgrunnlag samt 
veiledning om hva som skal 
til for å imøtekomme 
innsigelsene, går fram av 
vedlagte uttalelser. 
Vurdering 
Fylkesmannen konstaterer 
at innsigelsene gjelder 
samme forhold og at 
samordning dermed ikke er 
nødvendig. Innsigelsene er 
begrunnet, og det er vist til 
innsigelsesgrunnlag. 
Innsigelsene oversendes 
kommunen for videre 
behandling. 
 

- NVE 13.01.2017 Flom og vassdragshensyn 
Fareområdet flomfare 
mangler i 
planbestemmelsenes § 3 og 
for øvrig også ellers i 
planbestemmelsene. 
Det mangler dermed 
planbestemmelser til 
hensynssone flom. 
Planbestemmelsenes § 8.1 
omtaler randsona langs 
mindre vassdrag og 
bevaring av 5 meter 
kantvegetasjon langs disse. 
Som vi uttalte i vår 
vurdering av 
innsigelsesgrunnlaget for 
områdereguleringsplanen 
for Lygna, så må det tas inn 
en 20 meter bred 
hensynssone flom på hver 
side av vassdragene. For at 
tilstrekkelig sikkerhet mot 
flom skal være ivaretatt 
innenfor planområdet, jf 
byggteknisk forskrift 
(TEK10), må det gis 
bestemmelser til 
hensynssonene som 
hindrer byggetiltak (jf pbl § 
1-6). Dette fordi det ikke er 
gjennomført en detaljert 
vannlinjeberegning i 
vassdraget. Hva er videre 

Som følge av innsigelsen er 
planforslaget endret: 1. Det 
er tilføyd en bestemmelse 
som ivaretar sikkerhet mot 
flom: Hensynssone flomfare 
2. Det er utarbeidet en plan 
som viser hvordan 
overvannet fra vegene skal 
håndteres. 
3. Reguleringsplankartet er 
endret med en 20 meter 
bred hensynssone også 
langs Badstubekken (i tillegg 
til Garpa som allerede var 
hensyntatt). Det knyttes like 
bestemmelser til begge 
vassdragene. 
4. ROS-analysen er utdypet, 
slik at det framkommer 
hvordan overvannet på den 
enkelte tomt i størst mulig 
grad håndteres lokalt og i 
enkelte tilfeller kan ledes via 
forsenkninger (grøfter) i 
terrenget ut mot 
grøntkorridorene. 
5. 
Reguleringsbestemmelsenes 
pkt 2 er presisert, slik at det 
er tydelig at områdeplanens 
fellesbestemmelser også 
gjelder for felt B. 
6. Det er lagt til en ny 
bestemmelse 4.9 med krav 
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bredden på angitt 
hensynssone flom i 
plankartet? Den er ikke 
omtalt i planen. 
NVE fremmer innsigelse til 
planen på grunn av at 
tilstrekkelig sikkerhet mot 
flom ikke er ivaretatt, jf 
byggteknisk forskrift 
(TEK10) § 7-2 og NVEs 
retningslinjer 2/2011. 
§ 6.1.2 gir 
tilfredsstillendekrav om 
dimensjonering av 
vassdragskryssinger. 
Overvann 
Overvannshåndtering ble 
det jobbet en del med i 
områdereguleringsplanen. 
Det ble gjennomført 
beregninger av 
overvannsmengder fra 
feltet i 
områdereguleringsplanen 
totalt, og det ble utarbeidet 
en rapport som 
dokumenterer forholdene 
langs Skjerva nedstrøms 
hyttefeltene. 
Områdereguleringsplanen 
gir ikke detaljerte 
utredninger og planer for 
håndtering av overvann 
innenfor det enkelte felt, 
noe som er uheldig når 
man skal regulere et og et 
felt på et seinere tidspunkt. 
Dette må derfor ivaretas i 
forbindelse med 
reguleringsplanprosessene. 
Vi synes derfor at det er 
mangelfullt at dette ikke er 
ivaretatt bedre i ROS-
analysen og i 
planbestemmelsene. I pkt 
1.3.1 i ROS-analysen er det 
omtalt noe vedr overvann 
og fordrøying, samt 
flom/vassdrag til en viss 
grad, men vi kan ikke se at 
det er lagt ved noen plan 
for håndtering av overvann. 

om teknisk plan. 
 
Endret plan ble oversendt 
NVE 30.04.2018 og NVE har 
i brev av 30.08.2018 sagt at 
innsigelsen kan frafalles. 
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Man omtaler den tidligere 
utredningen i 
områdereguleringsplanen, 
og at man videre har lagt 
vekk på å bevare 
myrområdene og at disse 
har kapasitet til fordrøying. 
Vider skal man etter denne 
utbyggingen av felt B, 
vurdere tiltak for ev neste 
utbyggingsområde. Hva 
med mengder, behov, 
plassering og utforming? 
Det er ikke gitt noen 
planbestemmelser som 
omtaler 
overvannshåndtering og 
krav til denne overhode. 
Dekningskartet for 
beregnede flomveger (se 
InnlandsGIS) er også et 
godt hjelpemiddel i 
vurdering, dokumentasjon 
og krav til 
overvannshåndtering. 
Kartet gir helt klart nyttig 
info for vurderinger og evt 
tiltak i området. 
NVE fremmer innsigelse til 
ROS-analysen, jf pbl § 4-3, 
både i forhold til flom og 
overvann. 
Utfordringene er ikke godt 
nok beskrevet i ROS-
analysen, og de er ikke fulgt 
opp med gode nok 
bestemmelser som følger 
opp utfordringer delvis 
avdekket og omtalt i ROS-
analysen. 
Konklusjon 
NVE fremmer innsigelse til 
planen begrunnet i 
følgende vesentlige 
regionale og nasjonale 
interesser: 
- Manglende bestemmelser 
som ivaretar sikkerhet mot 
flom, jf sikkerhetsklasser og 
sikkerhetskrav gitt i 
byggteknisk forskrift 
(TEK10) § 7-2. Det må også 
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angis bredde på 
hensynssona som er i 
samsvar med NVEs 
retningslinjer 2/2011 
dersom man ikke 
gjennomfører 
vannlinjeberegninger. 
- Utfordringene knytta til 
overvann og flom er ikke 
godt nok beskrevet i ROS-
analysen, jf pbl § 4-3, og de 
er ikke fulgt opp med gode 
nok bestemmelser som 
følger opp utfordringer 
delvis 
avdekket og omtalt i ROS-
analysen. For flom er dette 
konkret beskrevet i punktet 
over, for overvann må det 
utarbeides en helhetlig 
plan for 
overvannshåndtering 
og/eller gis konkrete og 
faglige gode nok krav til 
denne i 
planbestemmelsene. 

- Fylkesmannen 17.01.2017 Generelt 
Planforslaget er en 
oppfølging av 
kommuneplanens arealdel 
og områdeplanen for 
hyttefelt Lygna sør. 
Plankartet 
Plasseringen av formålet 
for hytter og veier legger til 
rette for god 
terrengtilpasning. Lengst 
vest i planområdet er det 
avsatt et område til 
skianlegg. Dette er tenkt til 
et lite skitrekk og til 
sykkelleik om sommeren. 
Området er ca. 50 x 100 
meter stort. Kommunen 
bør vurdere om dette er 
tilstrekkelig stort til å 
kunne etablere både 
skibakke og heistrekk. 
Det er positivt at det 
sammen med planforslaget 
er laget en plan for teknisk 
infrastruktur som sikrer at 

Som følge av innsigelsen er 
planforslaget endret:  
1. Det er tilføyd en 
bestemmelse som ivaretar 
sikkerhet mot flom: 
Hensynssone flomfare 
2. Det er utarbeidet en plan 
som viser hvordan 
overvannet fra vegene skal 
håndteres. 
3. Reguleringsplankartet er 
endret med en 20 meter 
bred hensynssone også 
langs Badstubekken (i tillegg 
til Garpa som allerede var 
hensyntatt). Det knyttes like 
bestemmelser til begge 
vassdragene. 
4. ROS-analysen er utdypet, 
slik at det framkommer 
hvordan overvannet på den 
enkelte tomt i størst mulig 
grad håndteres lokalt og i 
enkelte tilfeller kan ledes via 
forsenkninger (grøfter) i 
terrenget ut mot 
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en opparbeidelse av vann 
og avløp er jennomførbart. 
Samfunnssikkerhet og 
beredskap 
I overordnet plan for Lygna 
sør (områdereguleringsplan 
vedtatt 25.09.2014) er 
overvann/avrenning 
og flom knyttet til Skjerva 
og Badstubekken i noen 
grad beskrevet og 
myrområder er vektlagt i 
forhold til fordrøyning av 
overvann. Disse føringene 
er da ment å skulle tas inn i 
vurderingen av fare for 
flom og overvann på 
detaljreguleringsplannivå. 
I planen for felt B er det på 
plankartet tegnet inn en 
hensynssone (fareområde) 
for flom H320 for 
bekkedraget som kommer 
fra Fillekremmermyra. Det 
er riktig og bra, men er ikke 
overensstemmende med 
det som er beskrevet i ROS-
analysen hvor det står at 
hensynssonen er regulert 
inn for bevaring av 
vegetasjon. Det blir feil. 
Hensynssone for flom er en 
faresone, som har som 
formål å sikre at det ikke 
gjennomføres tiltak i 
hensynssonen som kan 
forårsake skader. Dersom 
det gjennomføres tiltak 
innenfor hensynssonen må 
det være på bestemte 
vilkår. 
I planbestemmelsene 
mangler også hensynssone 
for flom med tilhørende 
bestemmelser/vilkår 
knyttet til hensynssonen. 
Fylkesmannen ber om at 
kommunen tar med 
dekningskart for flomveier. 
Fylkesmannen fremmer 
innsigelse til planforslaget 
på grunn av manglende 

grøntkorridorene. 
5. 
Reguleringsbestemmelsenes 
pkt 2 er presisert, slik at det 
er tydelig at områdeplanens 
fellesbestemmelser også 
gjelder for felt B. 
6. Det er lagt til en ny 
bestemmelse 4.9 med krav 
om teknisk plan. 
 
Endret plan ble oversendt 
fylkesmannen 30.04.2018 
og fylkesmannen har i brev 
av 12.09.2018 sagt at 
innsigelsen kan frafalles. 
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ivaretagelse av 
samfunnssikkerhet og 
beredskap. 
Fylkesmannen har følgende 
innsigelse til planen: 
a) Planforslaget mangler en 
tilstrekkelig vurdering av 
overvann og flom i ROS-
analysen. 
b) Planforslaget mangler 
planbestemmelser knyttet 
til hensynssone for flom. 
Grunnlaget for innsigelsen 
er DSBs retningslinjer for 
fylkesmannens bruk av 
innsigelser (april 2016), 
ref. kapittel 4. Kriterier for 
innsigelse som gjelder 
reguleringsplaner. 
Fylkesmannen kan trekke 
innsigelsen først når: 
a) Det er gjennomført en 
mere konkret og utfyllende 
ROS-analyse av overvann 
og flom. 
Vi viser til spesielt 
www.innlandsgis.no under 
åpne temadata og 
dekningskart for beregnede 
flomveier som et godt 
grunnlag. 
b) Det er utarbeidet 
planbestemmelser knyttet 
til hensynsone for flom, 
som ivaretar 
tilstrekkelig sikkerhet mot 
flom iht TEK 10 § 7-3. 
 

Oppland fylkeskommune 31.01.2017 Lygna hyttefelt B er en del 
av områderegulering 
hyttefelt Lygna sør, og 
planforslaget detaljerer felt 
B ut fra grunnlaget gitt i 
områdereguleringsplanen. 
Feltet består av 45 
hyttetomter, der 
størrelsene varierer fra 0,6 
til 1,4 daa. Hensikten med 
planarbeidet er ifølge 
oversendelsen å regulere til 
fritidsbebyggelse og sykkel/ 
skilek, og å utvikle et 

Tas til etterretning. 
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hytteområde med best 
mulig terrengtilpasning av 
veger og bebyggelse. 
Kulturarv har ingen 
merknader til planforslaget. 
Merknader fra 
Regionalenheten 
Planforslaget ser ut til å 
følge opp 
områdereguleringsplanen 
på en god måte. Det er bra 
at det blir lagt vekt på 
terrengtilpasning og at 
bestemmelsene ser ut til å 
følge opp dette. Det er 
også bra at det er avsatt 
sammenhengende 
grøntkorridorer gjennom 
feltet og at det åpnes for 
tilrettelegging for lek og 
aktiviteter samtidig som 
landskapskarakteren skal 
ivaretas. Det går frem at 
det kan opparbeides enkel 
tursti, sykkelsti og skiløype i 
friområdet (jf. 
planbestemmelsenes punkt 
7.1). Det er viktig at det blir 
lagt vekt på 
terrengtilpasning også ved 
gjennomføring av slike 
tiltak. 
I planbestemmelsene er 
det gitt krav av nokså 
generell karakter om 
universell utforming. 
Planbeskrivelsen punkt 
5.2.8 inneholder krav 
knyttet til universell 
utforming av veier og 
mellom parkeringsplass og 
inngangsparti. Dette er bra, 
men så vidt vi kan se, er 
ikke dette med i delen med 
planbestemmelser. Dette 
bør endres på slik at det er 
samsvar mellom 
planbeskrivelsen og 
planbestemmelsene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lygnalia Grunneierlag 01.02.2017 Her er høringsuttalelse fra 
Lygnalia Grunneierlag SA, 
basert på innspill fra FH-
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gruppen AS og Åsmund 
Pettersen & Sønn AS: 
- «Eksisterende vegetasjon 
skal i størst mulig grad 
bevares, slik at tomten får 
ett naturlig preg. 
Arronderte arealer skal 
pålegges stedlig 
toppmasser slik at en siker 
raskest mulig tilbakeføring 
til skogsterreng. 
Forslag tilføyelse: «På 
tomter som ligger på 
nedsiden av adkomstveien 
eller er bratte tillates større 
fyllingshøyde enn 1,5m: 
Er fyllingshøyden større 
enn 1,5 må terrenget 
avtrappes i naturlige 
formasjoner eventuelt må 
skråningen lages slakere og 
lengre.» 
- Vi mener her at «graden 
av skjæring i bakkant skal 
være større enn graden av 
fylling i forkant «burde 
fjernes i sin helhet 
Fyllingen bør være mindre 
enn skjæringen. Dette 
holder. Det vil også gi rom 
for de tomtene som er 
relativt flate og det er 
uhensiktsmessig og senke 
de kun for å følge en veldig 
rigid bestemmelse. Dette 
gir også kommunen mere 
spillerom til vurdering 
- Punktet om 2,5meter bør 
fjernes, dette er umulig å få 
til i praksis når terrenget er 
bratt, VA grøft skal graves 
inn og parkering og 
adkomstvei etableres. 
Da vil tomten bli berørt i 
større grad enn 2,5meter. 
- 
Reguleringsbestemmelsene 
bør si noe om garasjer jfr. 
de nye reglene i PBL. 
 
 
- Forslag til ny 

 
 
Rådmannen ønsker ikke å 
åpne for større 
terrenginngrep enn det som 
har vært tillatt gjennom 
områdeplanen. For svært 
bratte tomter, må det 
velges hyttetyper som er 
tilpasset tomta. Der det er 
snakk om små avvik, kan det 
i spesielle tilfeller søkes 
dispensasjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen støtter at 
ordlyden «graden av 
skjæring i bakkant skal være 
større enn graden av fylling i 
forkant», kan fjernes. 
Terrenginngrepet skal 
uansett vises på 
situasjonsplan og snitt og 
uheldige inngrep vil bli 
fanget opp i byggesaken. 
 
 
 
 
 
Rådmannen ønsker ikke å 
åpne for større 
terrenginngrep enn det som 
har vært tillatt gjennom 
områdeplanen. Atkomstveg 
og VA-grøft faller naturlig 
nok ikke inn under denne 
bestemmelsen. 
 
Garasjer inngår i 
bestemmelsene om 
maksimalt antall bygninger 
og maksimal BYA pr tomt. 
 
Plan og bygningslovens § 
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bestemmelse: 
Før det byggesøkes skal det 
utføres en befaring og 
oppmåling av 
hytteplassering på tomta, 
det skal måles 
terrenghøyder i hyttas 
hoved hjørner, og det skal 
foreslåes høydeplassering 
utifra dette. 
Hytten kan høydejusterens 
+/- 25cm ved utførelse 
dersom det er gode 
grunner til dette, hvis 
hytten løftes skal 
kommunen og naboer 
underrettes. 
Ferdig betongplate skal 
innmåles etter støp og 
plassering i XYZ skal 
oversendes kommunen ved 
søknad om ferdigattest. 
Dette sikrer god at feil i 
kartet, og lokale 
terrengforskjeller blir i 
hensyntatt før IG blir gitt. 
Det bør her da settes inn 
toleranse på høyde 
plassering med krav om 
innmåling ved FA. Dersom 
det skal varsles er dette i 
utgangspunktet ifm 
søknadspliktige endringer. 
Dette er uansett en 
vurdering som bør gjøres 
individuelt i den enkelte 
sak. Normalt sett følges her 
veiledning med +- 10 cm 
høyde og 50 cm på 
plassering. Høyden vil 
uansett styres noe av 
forslag til endring om 
fylling/skjæringsforhold. 
- Forslag til ny 
bestemmelse: 
Innenfor planområdet 
tillates midlertidig 
lagerplass og knuseplass for 
stein ved utførelse av 
infrastruktur og 
tomtearbeider. 
Dette sikrer lokal gjenbruk 

12-7 gir anledning til å sette 
vilkår, men det forutsettes 
at tiltakshaver og ansvarlige 
utfører befaring, oppmåling 
og vurderinger i nødvendig 
grad i forhold til 
reguleringsbestemmelsenes 
begrensninger på 
maksimum mønehøyde. 
Ansvarlig søker forutsettes å 
ha kunnskap og rutiner som 
gjør at dette ikke må 
detaljreguleres i 
reguleringsbestemmelser. 
Høydejustering må 
behandles som endring i 
byggesaken, etter de regler 
som gjelder.  
Rådmannen forutsetter 
også at ansvarlige har gode 
rutiner på kontroll av det 
arbeidet som utføres, opp 
mot 
reguleringsbestemmelser og 
gitte tillatelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gran kommune ønsker ikke 
å legge til rette for en 
generell adgang til å 
etablere knuseverk og 
masselager innenfor 
planområdet. En slik 
generell adgang vil være 
svært uforutsigbar for de 
som bruker hyttene og 
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av steinmasser og 
medfører mindre transport 
ut og inn av feltet med 
tungtrafikk. 
Disse områdene kan 
anlegges på tomter og 
friområder, men områdene 
skal tilbakeføres og 
revegeteres så snart som 
mulig etter at arbeidene er 
avsluttet. 
 

friområdene i området. 
Dersom slike tiltak er 
nødvendig, må det søkes 
dispensasjon fra planen og 
plasseringen må vurderes 
nøye. 

Naturvernforbundet i 
Gran og Lunner 

15.02.2017 Naturvernforbundet i Gran 
og Lunner er generelt 
kritiske til nye hyttefelt. 
Moderne hytter med 
innlagt vann og elektrisitet 
samt tilhørende 
infrastruktur (veg, vann og 
avløp) fører til økt 
energibruk, større 
klimautslipp og nedbygging 
av produktiv skog (binder 
CO2) og ødeleggelse av 
leveområdet for vilt og 
annet dyreliv. 
Det er ikke vanskelig å se at 
dette er på kollisjonskurs 
med Norges forpliktelser 
innenfor Parisavtalen og 
eventuelle ambisjoner i en 
framtidig lokal klimaplan. 
Dersom kommunen som 
ventelig ikke forholder seg 
til dette, ber vi iallfall om at 
rekkefølgebestemmelsene 
følges, og at utbygging av 
infrastruktur til felt B og 
andre framtidige felt ikke 
igangsettes, slik at det er 
mulig å stoppe videre 
utbygging på et senere 
tidspunkt.  
Vi ber også om at en ser på 
muligheten for å sikre at 
fremtidig spillvarme fra 
snøproduksjon kan brukes 
til oppvarming i hyttefeltet, 
skistadion eller Lygnasæter. 
Vi viser her til et pågående 
forskningsprosjekt ved 
NTNU. 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I områdeplanen er det en 
rekkefølgebestemmelse om 
at minst 60% av felt A skal 
være igangsatt før det søkes 
om tiltak i felt B. Det er også 
rekkefølgekrav for 
utbyggingen av feltene 
videre sørover i området. 
 
 
 
Snøproduksjonen på Lygna 
er svært liten og spillvarme 
fra denne vil sannsynligvis gi 
et svært lite bidrag til 
oppvarming. Sett i 
sammenheng med avstand 
fra Lygna skisenter til delfelt 
B, vil det ikke være realistisk 
å vurdere et slikt krav her. 
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Rådmannen oppfordrer 
Naturvernforbundet å ta 
saken opp med Lygna 
skisenter for om mulig å 
innarbeide bruk av 
spillvarme hvis det 
planlegges nye bygg på 
skisenteret.  

 
Endringer etter offentlig ettersyn 
De seks første punktene nedenfor ble endret for å imøtekomme innsigelsene fra NVE og 
fylkesmannen. Resten av endringene er justeringer av planmaterialet som følge av endrede behov 
hos forslagsstiller, justeringer som følge av at nye forskrifter og retningslinjer har trådt i kraft siden 
2016 og justeringer som følge av erfaringer fra utbygging innenfor felt A. Det er også rettet opp feil 
som ikke ble oppdaget før offentlig ettersyn. 
 
1. Det ble tilføyd en bestemmelse som ivaretar sikkerhet mot flom: Hensynssone flomfare 
2. Det ble utarbeidet en plan som viser hvordan overvannet fra vegene skal håndteres. 
3. Reguleringsplankartet ble endret med en 20 meter bred hensynssone også langs Badstubekken (i 
tillegg til Garpa som allerede var hensyntatt). Det ble knyttet like bestemmelser til begge 
vassdragene. 
4. ROS-analysen ble utdypet, slik at det framkommer hvordan overvannet på den enkelte tomt i 
størst mulig grad håndteres lokalt og i enkelte tilfeller kan ledes via forsenkninger (grøfter) i 
terrenget ut mot grøntkorridorene. 
5. Reguleringsbestemmelsenes pkt 2 ble presisert, slik at det ble tydelig at områdeplanens 
fellesbestemmelser også gjelder for felt B. 
6. Det ble lagt til en ny bestemmelse 4.9 med krav om teknisk plan. 
 
7. Renovasjon/servicebygg er endret til bare servicebygg 
8. Bestemmelser om servicebyggets størrelse og hva som tillates av bruk, er tatt inn i 
bestemmelsenes pkt. 5.4. Det er også stilt krav om at byggesøknaden skal inneholde illustrasjoner 
som viser bygningens proporsjoner, utforming og tilpassing til terreng og omgivelser. 
9. Bestemmelsenes pkt 5.1 om at graden av skjæring i bakkant skal være større enn graden av fylling i 
forkant er tatt ut. 
10. Bestemmelsene om tilplanting og revegetering av terreng etter bygging er strammet opp, slik at 
det er tydelig når det skal gjennomføres. 
11. Bestemmelse om midlertidig renovasjonsanlegg er tatt inn. 
12. Bestemmelse om at det ikke tillates luftstrekk av kabel er tatt inn. 
13. Frisiktsone(veg) er tatt inn i bestemmelsene. 
14. Veg inn i felt A er tatt ut, fordi den allerede er bygget utenfor planområdet. 
15. Planbeskrivelse og bestemmelser er oppdatert i forhold til endrede forskrifter og retningslinjer. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningslovens kapittel 12, Reguleringsplaner. 
Saksbehandlingsregler for reguleringsplaner 
 
Naturmangfoldloven §§8-12 
Alle planer skal vurderes opp mot Naturmangfoldlovens prinsipper. Vurderingen skal fremgå av 
vedtaket. 
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Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
 
Konsekvensutredningsforskriften 
 
Statlige planretningslinjer og andre føringer: 
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 
 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 18.06.2015, sak 50/15 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011, revidert 21.10.2014 
Kommunedelplan for klima og energi 2018 – 2022 
Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014, sak 81/14 
 
Gjeldende vedtak 
Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014, sak 81/14 
Utleggelse til offentlig ettersyn, PLU 02.11.2016, sak 38/16 
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Økonomi 
Ingen 
 
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 bygningslovens kapittel 12, Reguleringsplaner. 
Komplett planmateriale er mottatt. Planen er i tråd med lovverk, forskrifter, retningslinjer og 
overordnet arealplan. 
 
Naturmangfoldloven §§8-12 
Det er gjennomført konsekvensutredning i forbindelse med områdereguleringsplan for hyttefelt 
Lygna sør. Det er ikke funnet spesielt sårbare naturkvaliteter knyttet til delfelt B. Etter rådmannens 
oppfatning er det ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt 
naturmangfold. Kravet i naturmangfoldlovens §8 om at vurderingen i hovedsak skal baseres på 
eksisterende eller tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt. Som følge av at naturmangfold i liten grad 
berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull 
natur, legger rådmannen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere vurderinger etter 
prinsippene i naturmangfoldlovens §§9-12. 
 
Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
Det ble gjennomført befaring og registrering i forbindelse med konsekvensutredning av 
områdeplanen. Det ble ikke funnet noe som tyder på at det finnes automatisk fredete kulturminner 
innenfor felt B. Det er likevel tatt inn en standardbestemmelse om at arbeid skal stanses hvis det 
kulle bli avdekket kulturminner i byggeperioden. 
 
Konsekvensutredningsforskriften 
Tiltaket er tilstrekkelig konsekvensutredet i overordnet plan. Planforslaget utløser dermed ikke 
konsekvensutredningsplikt. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planforslaget legger til rette for konsentrert fritidsbebyggelse en times kjøring fra de tettest 
befolkede områdene på Østlandet. Området kan nåes med buss. Fritidsbebyggelsen vil bygge opp 
under handels- og servicenæringen i Gran kommune. 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Planforslaget legger til rette for konsentrert fritidsbebyggelse en times kjøring fra de tettest 
befolkede områdene på Østlandet. Området kan nåes med buss.  
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
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Planforslaget legger opp til ski- og sykkelleik anlegg i tillegg til at området er godt utstyrt med 
skiløyper og turstier. 
 
T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
Området ligger i et område som ikke er utsatt for trafikk- eller annen støy. 
 
Universell  utforming 
Planforslaget ivaretar krav til universell utforming. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 18.06.2015, sak 50/15 
Kommuneplanens samfunnsdel behandler ikke fritidsbebyggelse. 
 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.05.2011, revidert 21.10.2014 
Kommuneplanens arealdel avsetter området til fritidsbebyggelse. Områdereguleringen er i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Dette reguleringsforslaget er i tråd med områdeplanen. 
 
Kommunedelplan for klima og energi 2018 – 2022 
«Påvirke lokal hyttebygging til å bli mer klimavennlig, blant annet i form av konsentrerte hyttefelt, 
tilgang til kollektivtilbud, fornybar energi med lavt klimafotavtrykk, begrenset hyttestørrelse, 
miljøvennlige løsninger for energi, VA, byggematerialer og avfallshåndtering» 
 
Reguleringsplanen legger opp til konsentrert utbygging. Det finnes mulighet for busstransport til 
Lygna. Planforslaget ligger utenfor de konsesjonsområdene som eksisterer for fjernvarme. 
Planforslaget inneholder bestemmelser for deler av feltet som forutsetter mindre hyttestørrelser – 
maks 140 m2 fordelt på inntil to bygninger, mens det i resten av feltet tillates BYA = 200 m2 fordelt 
på inntil tre bygninger. Planen inneholder ikke krav til materialbruk, energiløsninger og 
avfallshåndtering ut over teknisk forskrift. Imidlertid er planforslaget utarbeidet før 
kommunedelplanen ble vedtatt og planforslaget er i tråd med tidligere klima og energiplan. 
 
Områderegulering for hytteområde Lygna sør, vedtatt 25.09.2014, sak 81/14 
Planforslaget følger opp områdeplanen og er i tråd med denne. 
 
Rådmannens vurdering 
Planforslaget er i tråd med områdeplan for hytteområde Lygna sør. Kravene til vurdering etter 
naturmangfoldloven er oppfylt. Områdereguleringsplanens krav til rekkefølgebestemmelse for 
utbygging er fulgt opp, med unntak av at det åpnes for utbygging av ski- og sykkellekanlegg og 
servicebygg før 60% av felt A er utbygd. Årsaken til dette, er at ski-/sykkellekanlegget og 
servicebygget vil kunne betjene både felt A og B.  
Ny kommunedelplan for klima og energi ble vedtatt i 2018. Den inneholder strengere krav til 
planlegging av fritidsboliger enn de som var gjeldende da planforslaget ble utarbeidet. På grunn av 
innsigelser ble planen ikke vedtatt som forutsatt i 2017, og rådmannen finner det urimelig å pålegge 
forslagsstiller å omarbeide planen som følge av ny kommunedelplan for klima og energi. 
 
Selv om Språkrådet har noen betenkeligheter med å anbefale vegnavnet Badstuåsen, mener 
rådmannen at navnet ikke kan forveksles med Badstulivegen mm som er brukt inne i felt A. Det er 
ikke fremkommet andre synspunkter på vegnavnet og rådmannen anbefaler at det vedtas. 
 
Rådmannen vurderer at det finnes to alternative behandlingsmåter: 
1: Reguleringsplan for hyttefelt B, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse vedtas. 
Begrunnelse: Planforslaget er i tråd med områdeplan for hytteområde Lygna sør. Innspill fra 
regionale og statlige myndigheter i forbindelse offentlig ettersyn er fulgt opp. En videre utvikling av 
hytteområde Lygna sør vil ha en positiv effekt for næringslivet i Gran kommune.  



 51  

 
2: Reguleringsplan for hyttefelt B vedtas ikke. Gran kommune ønsker at planen omarbeides i tråd 
med kommunedelplan for klima og energi. 
Begrunnelse: Størrelsen på hyttene i feltet er ikke i tråd med pkt 3.3.7 i kommunedelplan for klima og 
energi og det er ikke gitt tilstrekkelig bestemmelser om klimafotavtrykk, miljøvennlige løsninger for 
energi, VA, byggematerialer og avfallshåndtering  
 
Rådmannen anbefaler at vedtak fattes ihht alternativ 1, fordi dette er en naturlig oppfølging av 
tidligere vedtak. Dersom alternativ 2 velges, må Gran kommune be forslagsstiller om å omarbeide 
planen og det må gjennomføres nytt offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 

Kunngjøring i avisen Hadeland og på kommunens nettside. Berørte parter tilskrives. 
 

 
Dato: 27. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Plankart Lygna felt 

B-A
 

Vedlegg 2 

Reguleringsbestemmelser Lygna hytteområde Felt B_revidert_2019-01-22
 

Planbeskrivelse Lygna 

Felt B_rev03_m vedlegg
 

Gran kommune – 

reguleringsplan Lygna sør hytteområde felt B – statlige innsigelser ved høring.pdf
 

Etterlysing av svar på 

anmodning om frafall av innsigelse - Lygna felt B
 

Detaljregulering felt B 

– Lygna sør hytteområde - anmodning om frafall av innsigelse
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Høringsuttalelse til 

reguleringsplan Lygnalia felt B.msg 

Høringsuttalelse_ 

detaljregulering felt B - Lygna sør hytteområde - Gran kommune.msg 

16_11792-3 - 

Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde i Gran kommune - høring og offentlig ettersyn.msg 

Tilråding veinavn 

Badstuåsen, felt B(1).pdf 

Planbeskrivelse Lygna 

Felt B revidert 30.03.17.doc 

Vedlegg 2 

Plankart_revidert.pdf  

16-00576-33.docx

 

Reguleringsbestemm

elser Lygna hytteområde Felt B revidert 30.04.18.docx 

Høringsuttalelse fra 

NVE.pdf
 

Vedlegg 7 

ROS-analyse Lygna Felt B_revidert.pdf
 

Høringsuttalelse fra 

Fylkesmannen.pdf
 

Vedlegg 9 Plan for 

overvannshåndtering for veger.PDF
 

Lunner kommune - 

Reguleringsplan - Lygna sør hytteområde - Felt B - Innsigelsesesavklaring
 

201106210-20NVEs 

vurdering av innsigelsesgrunnlaget - Henvendelse med anmodning om frafall av innsigelse - Detaljregulering for hytteområde Lygna sør felt B - Gran kommune, Oppland (1).pdf
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10/19 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om Movegen Fv 50 - strakstiltak 
 
Arkivsak-dok.  19/00029-10 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 10/19 

 
 

Ordførerens innstilling: 
 
Ordføreren svar på interpellasjonen ettersendes. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om Movegen Fv 50 – strakstiltak, mottatt 
08.01.2019 

Ja 

Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes.  
 
 

Oppsummering 
Ordfører Willy Westhagen har mottatt en interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om Movegen Fv 
50 – strakstiltak. 

 
 

Vedlegg til sak 

MOVEGEN, jan 2019

 

Strakstiltak Movegen 

Fv 50 - strakstiltak  
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11/19 Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om gatebelysning Fv 240 
 
Arkivsak-dok.  19/00029-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 11/19 

 
 

Ordførerens innstilling: 
 
Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om gatebelysning Fv 240, mottatt 23.01.2019 Ja 
Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes.  
 
 

Oppsummering 
Ordfører Willy Westhagen har mottatt en interpellasjon fra Wenche Strand (Ap) om gatebelysning 
Fv 240.  

 
 

Vedlegg til sak 

Rækstagutua - 

Tingelstad kirke, jan 2019, 

Interpellasjon
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12/19 Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om 
navneendring på idrettshallen i Brandbu 
 
Arkivsak-dok.  19/00029-5 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Kommunestyret 21.02.2019 12/19 

 
 

Ordførerens innstilling: 
 
Ordførerens svar på interpellasjonen ettersendes. 
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) om navneendring på 
idrettshallen i Brandbu, mottatt 31.01.2019 

Ja 

Ordførerens svar på interpellasjonen - ettersendes  
 
 

Oppsummering 
Ordfører Willy Westhagen har mottatt en interpellasjon fra Roger Nyhus (GBL) og Rune Meier (H) 
om navneendring på idrettshallen i Brandbu. 

 
 

Vedlegg til sak 

VS_ Interpellasjon

 

2018 - 11 - 15.11.18. 

Uttalelse vedr. navnevalg på Idrettshallen i Brandbu 
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