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MØTEINNKALLING   
 

Planutvalget 
 
Dato: 05.06.2019 09:00  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00021  
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 
 Nye planprosesser v/ fagleder plan Sigrid Lerud 
 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 28.05.2019  

24/19 16/00090-80 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling  

25/19 16/01293-21 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023  

26/19 16/00498-20 Helhetlig plan for Granavollen  

    

 
 
 
Gran kommune, Jaren, 29. mai 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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24/19 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok.  16/00090-80 
Arkivkode.  141  
Saksbehandler  Øyvind Andreas Sørlie 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 05.06.2019 24/19 

Kommunestyret 20.06.2019 62/19 

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Gran ungdomsråd   

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Gran kommunestyre godkjenner kommuneplanens arealdel i henhold til bestemmelsene i 
plan- og bygningslovens § 11-5 og § 11-15.  

2. Bestemmelser og retningslinjer endres slik det framgår av saksframlegget – med sikte på å 
ivareta hensynet til naturfare, med spesiell vekt på flom og overvann. 

3. Bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene vises som byggeområde, slik det framgår 
av saksframlegget og kommuneplankartet. De eiendommene som er i konflikt med viktige 
hensyn som naturmangfold, friluftsliv, kulturvern, vassdrag m.m. vises som LNF-område, og 
tiltak må disse eiendommene må behandles som dispensasjon fra kommuneplanen som 
tidligere. 

4. Forslag om de nye boligområdene Gullerudvika og Lauvlia Øst beholdes i planen. 
5. Det foretas noen mindre endringer og justeringer i kommuneplanens bestemmelser og 

retningslinjer, slik det er beskrevet i saksframlegget. 
6. Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel oversendes overordnede 

myndigheter og kunngjøres. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15, kan ikke 
kommunestyrets vedtak om å godkjenne kommuneplanen påklages. 
 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Planbeskrivelse, utarbeidet til tidligere høringsrunder, kommunestyremøte 20.09.2017 
Konsekvensutredning, utarbeidet til tidligere høringsrunder, datert KST 20.09.2017 
Bestemmelser og retningslinjer, oppdatert i hht. saksframlegget, datert 23. mai 2019 
Naturfare – Bestemmelser og retningslinjer til k.pl. arealdel, notat datert 23. mai 2019 
Norconsult – Rapport: Underlag for planstrategi – Tema: Flom og overvann 
Norconsult – Notat: Sårbarhetsvurdering av bekker i Gran kommune  
    + 2 vedlegg:  

   - Analyserte nedbørfelt og  
   - Kritiske punkter, dimensjoner 

Notat - Arealformålsendring fra LNF til LNF spredt, datert 23.05.2019 
Kommuneplankart (endret slik det er beskrevet i notat om arealformålsendring i LNF) 
Høringsuttalelser ved 3. gangs offentlig ettersyn høsten 2017: 

- Fylkesmannen i Oppland, samordning av statlige innsigelser, 01.12.2017 
- Oppland fylkeskommune, vedtak i fylkesutvalget 05.12.2017 

Nei 
Nei 
Ja 
Ja 
Ja  
Ja 
 
Nei 
Nei 
Ja 
Ja 
  
Ja 
Ja 
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- Statens Vegvesen, uttalelse datert 28.11.2017 
- BaneNor, uttalelse datert 15.11.2017 
- Granumsstranda Boligsameie, uttalelse datert 27.11.2017 
- Lygnalia Grunneierlag, uttalelse datert 28.11.2017 
- Anita Skogheim, uttalelse datert 10.11.2017 
- Trygve Halvorsrød, uttalelse datert 28.10.2017 

 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 

 
 

Oppsummering 
 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel startet opp høsten 2014, basert på vedtatt planstrategi 
(november 2012) og vedtatt planprogram (november 2013). Forslag til kommuneplanens arealdel 
ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring første gang sommeren 2015, andre gang våren 
2016 og tredje gang høsten 2017. 
   

Etter en lang og komplisert planprosess blir kommuneplanens arealdel nå fremmet for 
sluttbehandling. Det gjenstår tre utfordringer som må løses eller avklares i sluttfasen og/eller ved 
mekling i etterkant av kommunestyrets vedtak:  
- ROS-analyse for den samlede arealdelen – med hovedfokus på flom- og overvann 
- Innsigelser mot at boliger/fritidsboliger i LNF-områdene er vist som byggeområde («sirklene») 
- Innsigelser mot to konkrete boligområder, Gullerudvika og Lauvlia Øst  
 

Kommunens administrasjon har forsøkt å løse de to førstnevnte utfordringene ved å få utarbeidet 
utredninger og analyser, men når det gjelder avklaring av de to boligområdene og tomtestørrelse 
må en regne med å måtte gjennomføre mekling og evt. endelig behandling i departementet.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

 Kommunal planstrategi, vedtatt av Gran kommunestyre 15. nov. 2012 

 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, vedtatt av Gran kommunestyre    14. 
november 2013 

 Div. saker om kommuneplanens arealdel i planutvalget i 2014 (sak 28/14, sak 29/14, sak 41/14 og 
sak 50/14) 

 Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2015 (sak 50/15) 

 Foreløpig behandling av kommuneplanens arealdel i planutvalgets møte 11. mars 2015 og 
kommunestyrets møte 26. mars 2015. 

 Behandling av kommuneplanens arealdel i planutvalgets møte 22. april 2015 (sak 16/15) og 
kommunestyrets møte 7. mai 2015 (sak 37/15) – deretter ble kommuneplanens arealdel lagt ut til 
første gangs offentlig ettersyn og høring. 

 To saker om kommuneplanens arealdel i planutvalget, sak nr. 27/15 i møte 2. september 2015 og 
sak nr. 37/15 i møte 25. november 2015 

 Behandling av kommuneplanens arealdel i planutvalgets møte 9. mars 2016 (sak 5/16) og 
kommunestyrets møte 31. mars 2016 (sak 32/16) – deretter andre gangs offentlig ettersyn og 
høring. 

 Sak om strategivalg i kommuneplanens arealdel i planutvalgets møte 27. juni 2017 (sak 21/17) 

 Behandling av kommuneplanens arealdel i planutvalgets møte 6. september 2017 (sak 27/17) og 
kommunestyrets møte 20. september 2017 (sak 62/17) – deretter tredje gangs offentlig ettersyn 
og høring. 
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 Orientering om kommuneplanens arealdel i planutvalgsmøter høsten 2018 og vinteren 2019 
 

Innsigelsene fra fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen ved tredje 
gangs offentlig ettersyn høsten 2017 er oppsummert her: 
 

 

ROS-analyse av den samlede arealdelen (flom og overvann) 
 

 

Fylkesmannen og NVE 
 

Boliger- og fritidsboliger i LNF-områdene (vist med sirkler på 
kommuneplankartet) 
 

 

Fylkesmannen i Oppland og  
Oppland fylkeskommune 

 

Nye byggeområde for boliger: 

 Gullerudvika 

 Lauvlia Øst 
 

 
Fylkesmannen i Oppland  
Fylkesmannen i Oppland 

 

Omtale av de enkelte innsigelsene og konfliktområdene, samt vurdering av løsninger, er tatt inn 
under vurderinger nedenfor. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-5 – § 11-18. Krav 
til høring og offentlig ettersyn er hjemlet i § 11-14. 
 
Eksisterende planer 

De planene som er viktigst for arbeidet med denne revisjonen av kommuneplanens arealdel:  
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre i juni 2015.  

- Regional plan for Hadeland, vedtatt av Oppland fylkesting februar 2015 

- Kommuneplanens arealdel, vedtatt av Gran kommunestyre i mai 2011 – stadfestet av 
Miljøverndepartementet i februar 2012 
 

 
 
Gjeldende vedtak 
(se ovenfor – i tillegg en rekke behandlinger av arealdelen i planutvalget og kommunestyret) 
 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi  
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens bemanning 
 
 

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 
 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel startet opp høsten 2014, basert på vedtatt planstrategi 
(november 2012) og vedtatt planprogram (november 2013). Forslag til kommuneplanens arealdel ble 
lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring første gang sommeren 2015, andre gang våren 2016 
og tredje gang høsten 2017. Det har kommet en rekke innsigelser mot planforslaget ved alle 
høringsrundene, spesielt har forslaget om å vise bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene 
som byggeområde møtt betydelig motstand hos fylkesmannen og fylkeskommunen.  
 

Etter denne lange og kompliserte planprosessen blir kommuneplanens arealdel nå fremmet for 
sluttbehandling. Før sluttbehandling gjenstår det tre utfordringer som må løses eller avklares i 
sluttfasen. I tillegg foreslås det noen mindre endringer og justeringer i kommuneplanens 
bestemmelser og retningslinjer, se punkt 4 nedenfor:  
 
 

1. ROS-analyse for den samlede arealdelen – med mest fokus på flom- og overvann:  
 

Fylkesmannen og NVE har fremmet innsigelse mot kommuneplanens arealdel fordi de mener at 
ROS-analysen og kunnskapsgrunnlaget ikke oppfyller de nye kravene (som kom i 2017) til 
metodikk og sårbarhetsvurderinger. I og med at kravene har blitt skjerpet mener disse 
myndighetene at planbestemmelsene heller ikke er tilfredsstillende. 
  

Med bakgrunn i innsigelsene var kommunens administrasjon nødt til å innhentet 
konsulentbistand fra Norconsult, som har utarbeidet følgende rapporter: 
 

 Notat: Naturfare – Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 

 Rapport: Underlag for planstrategi – Tema: Flom og overvann 

 Notat: Sårbarhetsvurdering av bekker i Gran kommune – med 2 vedlegg: 

   - Sårbarhetsvurdering av bekker – Vedlegg: Analyserte nedbørfelt     

  - Sårbarhetsvurdering av bekker – Vedlegg: Kritiske punkter – dimensjoner 

       Norconsult og Gran kommune har avholdt møter med fylkesmannens beredskapsansvarlige   

       underveis i arbeidet. 

Forslagene i fagrapportene er innarbeidet i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. I 
første omgang foreslås disse endringene innarbeidet nå, men på sikt må hensynene til flom og 
overvann innarbeides mer helhetlig, i både kommuneplanens samfunnsdel og andre kommunale 
planer. Kommunen må også prioritere arbeidet med aktsomhetskart og registrering og 
oppfølging av kritiske punkter i de meste utsatte vassdragene. Dette blir et viktig fagtema både i 
temaplaner for kommunale veger og vann-/avløp og i reguleringsplaner. I korte trekk innebærer 
de endringene som tas inn i kommuneplanens arealdel dette: 
 

- Det viktigste momentet er at alle aktører som skal utarbeide reguleringsplaner og tekniske 
planer må forholde seg til dette faglige grunnlagsmaterialet. Dette er spesielt viktig i arbeidet 
med utbyggingsplaner i det området som Norconsult har hatt mest fokus på, nemlig 
sidevassdragene på østsida av Viggadalen fra Gran sentrum og til Brandbu. 

- All planlegging og prosjektering skal utføres etter NVEs gjeldende retningslinjer for flom og 
skredfare og nyeste oppdaterte aktsomhetskart. 

- Naturfare skal vurderes både i arbeidet med nye reguleringsplaner og i utbygging etter gamle 
reguleringsplaner, inkludert fortetting og transformasjon. 

- Det generelle sikkerhetskravet er 200-årshendelse og et klimapåslag på minst 40 %. Dette 
gjelder også for alle flom- og overvannsberegninger, hvis ikke annet kan begrunnes faglig. 

- Minimum en sone på 20 meter på hver side av bekker/flombekker skal ikke anvendes til 
utbyggingsformål uten at det er dokumentert at faren kan avbøtes. 
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- Lukking av bekker og elver, samt oppfylling og terrenginngrep som endrer forholdene i 
kantvegetasjon er forbudt. Bekkelukkinger skal om mulig gjenåpnes. 

- Overvann skal håndteres lokalt med åpne løsninger, og flomvannføringen skal ikke 
forverres/økes noen steder nedstrøms der det allerede er sårbart. 
 

Rapportene fra Norconsult inneholder mye informasjon som vil være nyttig for kommunen og 
utbyggere, og viser at det er mange kritiske punkter i flere av de analyserte vassdragene. 
Spesielt gjelder dette kulverter og rør knyttet til kommunale veger og fylkesveger, samt 
jernbanelinja og Rv.4. 

 
2. Innsigelser mot at boliger/fritidsboliger i LNF-områdene er vist som byggeområde («sirklene»):  

 

Etter høringsrunden høsten 2017 gjennomførte administrasjonen en analyse av hvilke bolig- og 
fritidsboligeiendommer som var i konflikt med viktige hensyn som naturmangfold, vassdrag og 
kulturminner. Resultatet av dette analysearbeidet ble oversendt til overordnede myndigheter for 
en avklaring. Fylkeskommunen godkjente ikke analysen fordi de mente den ikke var fullstendig 
nok, og den tok ikke alle de hensynene som var nødvendige.  
 

På bakgrunn av et konkret forslag til analyseopplegg fra fylkeskommunen, som bl.a. Østre Toten 
har brukt, har administrasjonen gjennomført en ny analyse av konflikter mellom de avmerkede 
bolig-/fritidsboligeiendommene og følgende hensyn: 
 

 Naturmangfold, naturtyper, arters funksjonsområder m.m. 

 Friluftsområder (hensynssoner på Øståsen og Fjorda) 

 Dyrka mark 

 Vassdrag (byggeforbudssoner + nedslagsfelt drikkevann) 

 Kulturminner m/sikringssoner, SEFRAK-bygg og kulturlandskap (hensynssoner i arealdelen) 

 Andre områder: alunskifer (Rv.4, Gran sentrum Sør), flomfare og rasfare 
 

Vedlagt følger et notat med en mer detaljert oversikt over metoden for analysen og hvilke 
hensyn en har lagt inn. 
 

På bakgrunn av denne analysen er de bolig- og fritidsbolig-eiendommene som er i konflikt med 
de viktige verdiene tatt ut, og blir vist som ordinært LNF-område på kommuneplankartet. Dette 
innebærer at bygge- og anleggstiltak på disse eiendommene må behandles som dispensasjon fra 
kommuneplanen som tidligere. En del eiendommer vil på denne måten ikke få den «fordelen» 
det vil være å slippe dispensasjonsbehandling. Administrasjonen mener at det hadde vært 
positivt om flere av bolig- og fritidseiendommene kunne vises som byggeområde, men vurderer 
det slik at dette er det beste vi klarte å oppnå i denne omgangen.  

 

3. Innsigelser mot to konkrete boligområder, Gullerudvika og Lauvlia Øst :  
 

Fylkesmannen i Oppland har fremmet innsigelse mot boligområde Gullerudvika pga. 
jordvernhensyn og mot boligområde Lauvlia Øst ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Rådmannen har tidligere i planprosessen (Konsekvensutredning, 
utarbeidet til tidligere høringsrunder, datert KST 20.09.2017) frarådd disse med samme 
begrunnelse som fylkesmannen. Rådmannen merker seg at det ved de tidligere behandlingene 
av kommuneplanens arealdel har vært tydelig politisk vilje til å beholde disse områdene i planen, 
og vil derfor ikke foreslå at områdene tas ut. Rådmannen vil imidlertid presisere at kommunen 
må regne med at det vil kreves mekling og evt. behandling i departementet hvis områdene 
beholdes i planen. 
 

4. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer: 
 

Ved den løpende saksbehandlingen oppdager en ofte noen uklarheter og andre utfordringer i 
kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. I tillegg foretas det stadig endringer i ulike 
regelverk, og vi ser at andre kommuner har andre løsninger og formuleringer enn de vi har brukt 
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i Gran. Ut ifra dette er det naturlig at en del punkter tas opp til vurdering og rettes eller justeres 
når kommuneplanens arealdel revideres. Nedenfor har vi satt opp noen slike punkter, som 
foreslås justert/endret før planen godkjennes. Etter rådmannens vurdering er ikke noen av disse 
punktene kontroversielle eller av en slik formell karakter at de bør være gjenstand for ny høring 
og offentlig ettersyn: 
  

 Forslag til nytt punkt 1.16 om byggegrense mot offentlig VA-ledning:  
Bygg tillates ikke nærmere offentlig VA-ledning enn 4,0 meter, målt fra senterlinje rør. 

 Forslag til nytt punkt 1.17 om renovasjon:  
Renovasjonsløsning skal alltid fastlegges i reguleringsplan. Det samme gjelder i byggesaker hvor 
renovasjonsløsning ikke følger av plan. Løsningen skal vises på reguleringsplan/ utomhusplan. 
Kommunen kan kreve nedgravde søppelløsninger ved minst 10 boenheter samlet, hvor forholdene 
ligger til rette for det. Anbefalinger fra Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) skal tillegges vekt 
ved plan- og byggesaksbehandling. 

 Holdningsklasser for avkjørsler, punkt 3.2, foreslås endret i tråd med nye regler fra Statens Vegvesen:   
For behandling av avkjørselssaker langs riks- og fylkesveger er det vedtatt et direktiv som skal legges til 
grunn ved behandlingen på hver vegstrekning, med ulike holdningsklasser (tre holdningsklasser): 
- Streng holdning  
- Mindre streng holdning  
- Lite streng holdning 
Se konkret direktivet for detaljer om de ulike holdningsklassene. Generelle byggegrenser langs riks- og 
fylkesveg: De aktuelle byggegrensene er vist for de enkelte vegstrekningene, basert på vegens 
funksjonsklasse, på Statens vegvesens karttjeneste Vegkart. 

 3.2.1 Veger, forslag til 3 nye formuleringer:  
- Ved etablering av blindveg skal det etableres vendehammer eller snuplass tilpasset renovasjons- og 

brannbiler. Dimensjonering avklares på reguleringsplannivå, eventuelt i byggesak dersom 
reguleringsplan ikke utarbeides. 

- Ved planlegging og dimensjonering av offentlige veg skal Statens vegvesens håndbøker legges til 
grunn. Eventuelle avvik skal godkjennes av Samferdselsenheten i kommunen. 

- Avkjørsler og byggegrenser langs kommunale veger: For etablering eller endring av avkjørsler fra 
kommunal veg må det søkes til kommune, veglova § 40, dersom det ikke er vist i vedtatt 
reguleringsplan. Den generelle byggegrensen til kommunale veger er 15 meter, jf. veglova § 29, 
dersom ikke annet er vedtatt i reguleringsplan. 

 Forslag til omformulering i punkt 6.5 om tidligere godkjente reguleringsplaner:  
      …uoverenstemmelse med kommuneplanens arealdel… foreslås endret til                                  

…uoverensstemmelse med arealformål i planene… 

 BaneNors presisering av 30 m. byggegrense langs jernbanen er tatt inn i punkt 3.3 i bestemmelsene. 

 Det blir i tillegg foreslått noen mindre justeringer og presiseringer i teksten i dokumentet, ut ifra 
erfaringer om noen punkter kan være uklare og for lite konkrete (se markeringer i dokumentet) 

 
Høringsuttalelser 3. gangs offentlig ettersyn, høsten 2017: 
 

I tillegg til høringsuttalelser fra fylkesmannen, NVE, Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune (se 
vedlegg og omtale ovenfor), kom det inn følgende uttalelser fra andre:  
 

Avsender Dato Tema Kommentar 
BaneNor 15.11.2017 BaneNor har noen generelle 

vurderinger av planframstillingen 
m.m. og påpeker farer ved kryssing 
av jernbanen knyttet til spredt 
bebyggelse. Jernbaneloven 
fastesetter 30 meters byggegrense 
langs jernbanen. BaneNor henviser 
også til nasjonale føringer for areal- 
og transportpolitikk. 

Presisering av at jernbaneloven 
fastlegger en byggegrense på 30 
meter langs jernbanen er tatt inn 
i punkt 3.3 i bestemmelsene. 

Granumsstranda 
Boligsameie 

27.11.2017 Boligsameiet påpeker en feil på 
kommuneplankartet ved sine 

Dette spørsmålet ble avklart og 
rettet opp i forbindelse med 
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eiendommer reguleringsplan for Sagatangen 

Lygnalia 
Grunneierlag 

28.11.2017 Uttaler seg positivt om maks. 
tomtestørrelse for hytter – men er 
svært skeptiske til slamdeponiet ved 
Badstua 

Kommuneplanens arealdel viser 
bare den faktiske situasjonen, 
slamdeponiet blir avklart i en 
annen sammenheng 

Anita Skogheim 10.11.2017 Er negativ til at område for spredt 
hyggebygging i Lynnebakka blir tatt 
ut av arealdelen 

Gjennom kommuneplan-
prosessen har det vært enighet 
om at disse områdene for spredt 
utbygging skal tas ut av 
kommuneplanens arealdel 

Trygve Halvorsrød 28.10.2017 Er negativ til at område for spredt 
boligbygging ved Fredheim blir tatt 
ut av arealdelen 

 

 
Forslag til vedtak og eventuelle alternative vedtak: 
 

Rådmannen foreslår at kommuneplanens arealdel blir fremmet for sluttbehandling i kommunestyret, 
med følgende presiseringer som omhandler de konfliktpunktene som er omtalt ovenfor: 
 

 Bestemmelser og retningslinjer endres slik det framgår av saken for å ivareta hensynet til 
naturfare, med spesiell vekt på flom og overvann. 

 Bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene vises som byggeområde, slik det framgår av 
saken og kommuneplankartet. De eiendommene som er i konflikt med viktige hensyn som 
naturmangfold, friluftsliv, kulturvern, vassdrag m.m. vises som LNF-område, og tiltak må disse 
eiendommene må behandles som dispensasjon fra kommuneplanen som tidligere. 

 Forslag om de nye boligområdene Gullerudvika og Lauvlia Øst beholdes i planen. 
 

Et alternativ til dette vedtaket kan være å ikke vedta endring av arealdelen nå, men overlate dette til 
neste kommunestyre. Etter rådmannens vurdering kan det uansett være riktig å starte opp arbeidet 
med en ny revisjon av kommuneplanens arealdel allerede i 2020, men rådmannen vil anbefale at 
planen sluttbehandles nå. 
 

Et annet alternativ kan være å vedta at en ikke tar inn de to nye boligområdene (Gullerudvika og 
Lauvlia Øst) i kommuneplanen, for dermed å unngå en runde med mekling og eventuelt behandling i 
departementet, se omtale i pkt. 3 ovenfor. 
 

Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel oversendes overordnede myndigheter og 
kunngjøres. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke kommunestyrets vedtak om å 
godkjenne kommuneplanen påklages. Arealdelen vil ikke få rettsvirkning før varslede innsigelser er 
avklart.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
 

Ingen spesielle tiltak i denne sammenhengen. 
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
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Vedlegg til sak 

KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL - Bestemmelser og retningslinjer, forslag datert 23.05.2019
 

Kommuneplankart_28

.05.2019
 

Oversikt arealformål 

kommuneplan_28.05.2019
 

Notat 23.05.2019 - 

Kommuneplanens arealdel - Naturfare, forslag til endringer i bestemmelser og retningslinjer
 

Norconsult - Underlag 

for planstrategi
 

Norconsult - Notat 

sårbarhetsvurderinger av bekker i Gran kommune
 

Notat - 

Arealformålsendring fra LNF til LNF spredt, 23.05.2019
 

Fylkesmannen i 

Oppland - statlige innsigelser, 01.12.2017
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Oppland 

fylkeskommune - fylkesutvalgets vedtak 05.12.2017
 

Statens Vegvesen - 

uttalelse 28.11.2017
 

BaneNor - 

høringsuttalelse 15.11.2017
 

Høringsuttalelse fra 

Boligsameiet Granumsvegen, 27.11.2017
 

Lygnalia Grunneierlag 

- Uttalelse til kommuneplanens arealdel 649128_1_1
 

Anita Skogheim - 

uttalelse 10.11.2017
 

Trygve Halvorsrød - 

uttalelelse 28.10.2017
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25/19 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023 
 
Arkivsak-dok.  16/01293-21 
Arkivkode.  140  
Saksbehandler  Øyvind Andreas Sørlie 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 05.06.2019 25/19 

Formannskapet 06.06.2019 24/19 

Kommunestyret 20.06.2019 67/19 

Eldrerådet 03.06.2019 16/19 

Gran ungdomsråd   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023) sendes på høring til 
de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg bekjentgjøres saken slik at innbyggere, lag 
og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 

 
  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til kommunal planstrategi, datert 23. mai 2019 Ja 
 
 

Oppsummering 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode 
og senest et år etter konstituering, utarbeide og vedta en planstrategi. Kommunestyret har 
bestemt at i denne runden skal Gran kommune starte arbeidet med planstrategi før valget, for å 
dra nytte av de erfaringene det sittende kommunestyret har gjennom 4-årsperioden. I det 
foreløpige forslaget er det skissert hvilke hovedutfordringer kommunen står overfor og hvilke 
planarbeider som foreslås prioritert i neste periode. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

- Kommunal planstrategi 2012-2015, vedtatt i desember 2012 
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i juni 2015 
- Regional plan for Hadeland, vedtatt i februar 2015 
- Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt i mai 2016 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
 

Plan- og bygningslovens § 10-1 - Kommunal planstrategi:  
 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og 
vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 
 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer 
og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for 
behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets 
behandling.  
 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er 
behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller 
oppheves.  
 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av 
arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

 
 
Eksisterende planer 
 

- Kommunal planstrategi 2012-2015, vedtatt i desember 2012 
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i juni 2015 
- Regional plan for Hadeland, vedtatt i februar 2015 
- Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt i mai 2016 
 
 
Gjeldende vedtak 
(se ovenfor) 
 
Økonomi 
 

Ingen direkte økonomiske konsekvenser av denne saken. Enkelte av planoppgavene, spesielt 
arealplanoppgavene kan medføre behov for konsulenthjelp. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre 
dette innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan, vil det være behov for særskilte bevilgninger. Dette må 
man komme tilbake til i behandling av budsjett og økonomiplan. 
 
Bemanning 
 

Ingen direkte bemanningsmessige konsekvenser av denne saken, men antallet planoppgaver som 
skal gjennomføres vil kunne ha konsekvenser for bemanningen i ulike deler av organisasjonen. De 
planoppgavene som er igangsatt eller foreslått kan bli krevende å få til med dagens bemanning.  
 
 
 

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 
 

Arbeidet med kommunal planstrategi avviker fra andre planprosesser etter plan- og bygningsloven 
ved at det ikke er krav om vanlig høring og offentlig ettersyn, og overordnede myndigheter kan heller 
ikke fremme innsigelse mot planstrategien. Men kommunen skal innhente synspunkter fra de 
overordnede fagmyndighetene og legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt. Rådmannen 
foreslår at et forslag til kommunal planstrategi, basert på de momentene som tas opp i denne saken, 
oversendes de statlige og regionale fagmyndighetene til orientering og eventuelle tilbakemeldinger. I 
tillegg foreslås det at saken bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og Facebookside, slik at 
innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. Ønskes det ytterligere 
medvirkningstiltak kan det foreslås, men rådmannen mener at disse foreslåtte tiltakene er 
tilstrekkelig.  
 

Utfordringer og trender:  
 

Gran kommunes hovedutfordringer ble omtalt og definert i Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 
av kommunestyret i juni 2015, i Regional plan for Hadeland, vedtatt av fylkestinget i februar 2015 og i 
kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret i mai 2016. 
  

I tillegg til de hovedutfordringene som det er fokusert på i disse planene vil rådmannen peke på 
følgende aktuelle faktorer og trender som vil påvirke kommunens utvikling i tida framover: 
  

1. Grans plassering i verden:  

 Fylkestilknytning  

 Regionrådet for Hadeland  

 Interkommunalt samarbeid  

2. Befolkningsutvikling:  

 Svak befolkningsvekst de siste årene 

 Boligbygging  

 Næringsutvikling 

 Markedsføring og profilering 

3. Samferdsel: 
 Stor-Oslo Nord 
 Lokalt busstilbud 
 Trafikksikkerhetsarbeid 

4. Kommunale tjenester: 
 Endringer i befolkningen 
 Folkehelseutfordringer 
 Utfordringer i helse- og omsorg og oppvekstsektoren 
 Tjenestestruktur 

5. Klima- og miljø: 
 Oppfølging av statlige mål og egen klima- og energiplan 
 Klimakonsekvenser og klimatilpasning 
 Biologisk mangfold og kulturlandskap 

6. Arealstrategi: 
 Gjennomgang av boligområder i gjeldende arealplaner 
 Arealstrategi/utbyggingsstrategi 

 
De enkelte punktene ovenfor er beskrevet nærmere i forslaget til planstrategi (se vedlegg). 
Rådmannen lagt vekt på at vi bør lage et kortfattet dokument der det viktigste er å beskrive hvilke 
hovedutfordringer administrasjonen ser for seg de kommende årene. Denne vurderingen baserer seg 
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på de erfaringene kommunen har ut ifra utviklingen de siste årene. I tillegg er det skissert et foreløpig 
opplegg for revisjon av viktige planer og utarbeidelse av nye kommunedelplaner. 
 
Det har kommet inn politiske innspill til planstrategien gjennom interpellasjoner og drøftinger i 
kommunestyret og workshop i kommunestyret i april 2019. Det er også foretatt en gjennomgang 
med de ulike fagområdene og lederne i kommunen for å få innspill på kommunens 
hovedutfordringer og hvilke planoppgaver en mener er nødvendig å gjennomføre de nærmeste 
årene. De innspillene som har kommet er kortfattet oppsummert og kommentert her: 
 

 Fylkestilknytning og kommunestruktur: Politisk innspill om at Gran kommune må se på begge 
disse temaene i kommende kommunestyreperiode. Rådmannen mener at fylkestilknytning må 
vurderes, men at kommunestruktur er et spørsmål som primært må avklares politisk. 

 Boligbygging: Innspill fra ulike politisk hold – noen mener det må bygges eneboliger i spredt 
bebyggelse og nye boligfelt i hele bygda, andre mener at det primært bør bygges der noen vil 
bygge og der infrastruktur er på plass, og prioritere ut ifra hvilke aldersgrupper vi vil tiltrekke oss. 
Rådmannen mener at et variert boligtilbud må være et viktig mål, men vil ikke tilrå at det 
planlegges nye store boligfelt langt fra offentlige og private tjeneste- og servicetilbud. 

 Næringsutvikling: Innspill fra politiske hold om at næringsutvikling er noe av det viktigste Gran 
kommune bør satse på. Rådmannen er enig i dette og vil fortsatt prioritere samarbeid med 
næringslivet og nabokommunene om å tilrettelegge for god næringsutvikling. 

 Gran som «Ja-kommune»: Politisk innspill om at kommunen må ha rådgivende saksbehandling og 
at folk skal få hjelp til å få det til hvis det overhodet er mulig. Rådmannen vil vektlegge at 
kommunens planarbeid og saksbehandling skal innebære god service kombinert med faglig og 
juridisk korrekt, rettferdig og forutsigbar saksbehandling. 

 Kommunal tjenestestruktur: Mange ledere i kommunen har pekt på at det å ha mange 
tjenestesteder er krevende både bemanningsmessig og økonomisk. Rådmannen mener at det 
generelt sett er viktig å redusere antall tjenestesteder. 

  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
 

Foreløpig forslag til kommunal planstrategi bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og 
Facebookside, slik at innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget.  
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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26/19 Helhetlig plan for Granavollen 
 
Arkivsak-dok.  16/00498-20 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Kari Møyner 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Eldrerådet 03.06.2019 15/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

  

Gran ungdomsråd   

Formannskapet 06.06.2019 27/19 

Kommunestyret 20.06.2019 65/19 

Planutvalget 05.06.2019 26/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
  

1. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide kostnader til restaurering av Kirkestallen i 
budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

2. Kommunestyret vedtar at det skal bygges et offentlig toalett i Kirkestallen. Kostnader 
innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

3. Kommunestyret vedtar at Handelslaget skal bli stående.   
4. Kommunestyret tar beskrivelsen av restaureringsbehov på Handelslaget til orientering. En 

nærmere plan over oppussingstiltak innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
5. Kommunestyret vedtar at det etableres belysning på Granavollen som vernemyndighetene 

har godkjent. Kostnadene innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
6. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere nærmere ytterligere trafikksikkerhetstiltak over 

Kirkevangen. 
7. Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide forslag til en plan for informasjonsskilt. Kostnader 

innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
1. Reguleringsplan for Granavollen 1995 
2. Endring av reguleringsplanen – ny veg til parkeringsplass mm. Vedtatt 

27.05.2014 (sak 50/14), 
3. Gjenoppsetting av Telthuset på Granavollen. Sak 16/03102-8 
4. Stedsanalyse for Granavollen –St. Petri. 2007 
5. Kulturbasert verdiskaping Granavollen-Tingelstad. 2012. 
6. «Notat fra befaring av Kirkestallen på Granavollen» fra Randsfjordmuseet 

Dok 18/01882-2 
7. Møtereferater fra styringsgruppa Granavollen 26.09.18, 31.10.18, 28.11.18, 

06.02.19, 20.03.19, 05.04.19, 10.04.19 og 10.05.19.  
8. Notat fra befaring av Kirkestallen 05.04.19 
9. «Vurderinger styringsgruppa må ta stilling til i siste møte i Stedsutvikling 

Granavollen.» Notat fra Pål Tingelstad 10.05.19 

Nei 
 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
 
Nei 
 
Nei 
Nei 
 
Nei 
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Oppsummering 
Kommunestyret nedsatte 14.06.18 en politisk styringsgruppe for å jobbe med «en områdeplan for 
Granavollen, med hensikt å få en helhetlig plan». Åtte møter er avholdt, samt befaringer. 
 
Styringsgruppa har valgt å konsentrere arbeidet på selve Granavollen og ikke tatt med et større 
omland. Styringsgruppa besluttet å konsentrere arbeidet og diskusjon om følgende forhold: 
Offentlig toalett, Kirkestallen, Handelslaget, trafikksituasjonen, parkering, skilting, tiltak på 
Kirkevangen og belysning. Resultatet av arbeidet er ikke en «helhetlig plan» men for gruppa har 
det vært viktig å få avgjørelser på noen tiltak for å komme videre. 
 
Rådmann innstiller på at: 
 

 Det innarbeides midler i kommende budsjett periode til restaurering av Kirkestallene  

 Det innarbeides midler i kommende budsjett periode til bygging av Offentlig toalett i 
Kirkestallen. 

 Handelslaget skal bli stående og ikke rives.  

 En liste over nødvendige tiltak på/i Handelslaget utarbeides samt kostnader og 
prioriteringer.  

 Det innarbeides midler i kommende budsjett periode slik at Belysning på Kirkevangen, som 
vernemyndigheter har godkjent, kan realiseres. 

 Det vurderes ytterligere fartsbegrensende tiltak over Kirkevangen. 

 En plan over informasjonsskilting utarbeides. 
 
Rådmannen mener at restaurering av Kirkestallen med bygging av et toalett i, bør ha første 
prioritet. 
 
Samlet kostnadsoverslag er kr 6,8 millioner men må oppjusteres til dagens priser og kvalitetssikres. 
I tillegg vil det komme noe til fartsdempende tiltak og informasjonsskilt. Planlegging av ny veg og 
nye parkeringsplasser er ikke kostnadsberegnet.  
Kostnader inntas i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
 
Styringsgruppa mener at kommunen må arbeide for å få etablere parkeringsplasser ved 
Handelslaget/nedenfor Glasslåven, samt bygge en ny vegforbindelse mellom Pilgutua og 
Kongevegen nord for Handelslaget. Rådmannen mener at på grunn av alle oppgaver som nå 
foreligger i kommunen, så er det hverken personal- eller økonomiske ressurser til dette nå. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
De siste årene har det vært en økende aktivitet på Granavollen med mange aktører og ulike 
arrangementer. Granavollen er en turistattraksjon med stadig flere besøkende og følgelig oppstår 
nye behov. Granavollen ligger innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapsområde. 
 

Politisk styringsgruppe og referansegruppe 

Kommunestyret behandlet 14.06.18 «Interpellasjon om opprettelse av politisk styringsgruppe» sak 
56/18. Vedtak: «Gran kommune starter straks opp arbeidet med områdeplan for Granavollen, med 
hensikt å få en helhetlig plan for området. Det opprettes en politisk styringsgruppe på fem 
representanter. Styringsgruppen knytter til seg interessenter og beboere i området som rådgivere 
etter behov.»   
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Pål Tingelstad (leder), Kari-Anne Jønnes, Atle Liaklev, Wenche Strand og Einar Ellefsrud ble valgt. 
Kulturkontoret bistår styringsgruppa i arbeidet og er representert ved kultursjef Camilla Jarlsby og 
kulturvernkonsulent Kari Møyner.   
 
Styringsgruppa sitt arbeid 
Styringsgruppa har hatt 9 møter hvorav det første var et kort konstituerende møte, to befaringer i 
forbindelse med møter, samt en separat befaring av Kirkestallen med bygningsvernrådgiver fra 
Randsfjordmuseet AS og Kulturarv Oppland fylkeskommune (OFK) 05.04.19.  
 
Styringsgruppa etablerte en referansegruppe for å få aktører på Granavollen ønsker av prioriterte 
tiltak og bruk. Referansegruppa har bestått av 4 representanter fra interessegrupperinger med 
tilknytning til Granavollen: Gruppe 1) Beboere/Granavollen Vel ved Ole Hvattum/Johan Stensrud (ny 
leder i Granavollen vel), 2) Frivilligheten ved Anne-Marie Hvattum, 3) Reiseliv og det profesjonelle 
kulturliv/kulturnæringen + Steinhuset ved Arne Jørgen Skurdal, 4) Kirken og Pilegrimssenteret ved 
Knut Lehre. Referansegruppa deltok på møtet med styringsgruppa den 28.11.18. Referansegruppa er 
blitt bedt om å komme med skriftlige innspill på tiltak og prioriteringer til styringsgruppa, ved to 
anledninger.   
 
Styringsgruppa har drøftet hva «en områdeplan» er og hvor stort område som skulle tas med. 
Gruppa har valgt å konsentrere arbeidet på selve Granavollen og ikke tatt med et større omland. 
Følgende forhold er diskutert: Offentlig toalett, trafikksituasjonen, Kirkestallen, Handelslaget, 
parkering, skilting, tiltak på Kirkevangen og belysning. 
 
Styringsgruppa avsluttet sitt arbeid med siste møte 10.05.19. 
 

 
Fig. 1 Tiltakene som er diskutert i den politiske styringsgruppa ligger innenfor dette området. 
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Tidligere arbeid med og på Granavollen 

Mange ideer og planer er lansert gjennom årenes løp, blant annet som omhandler vegføring i 
Granavollområdet, men langt fra alle er realisert. På 50-, 60- og 70-tallet foregikk det en del 
planarbeid, og det verserte flere planer for blant annet «ringveger» rundt Granavollen. Alle disse 
vegtraseene gikk for det aller meste på dyrka mark, og i områder med svært stort potensiale for funn 
av fornminner. På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet hadde fylkeskommunen og 
Riksantikvaren sterke motforestillinger mot alle disse vegtraséene og alle ble tatt ut av 
reguleringsplanen.  Gjeldende reguleringsplan for Granavollen ble vedtatt 26.10.1995. 
   
 

 
 

 
 
Fig. 2  Gjeldende reguleringsplan godkjent i 1995 og godkjent endring av reguleringsplan i 2014.  
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Gran kommune avsluttet i 2007 et stedsutviklingsprosjekt på Granavollen, hvor man ønsket å ta vare 
på og utvikle det unike kulturlandskapet i området Granavollen-St Petri/Hadeland Folkemuseum, slik 
at det kan framstå som et nasjonalt mønsterområde for hvordan bruk og vern kan kombineres og 
være en ressurs for trivsel, kulturliv og verdiskaping. En stedsanalyse for området ble utarbeidet. 
Oppfølgingen ble et prosjekt med Rådmannen som prosjektansvarlig, 2008-2012: «Kulturbasert 
verdiskaping Granavollen – Tingelstad».  Sluttrapport ble behandlet i KST 11.10.12. 
 
Endring av reguleringsplanen – ny veg til parkeringsplass mm. ble vedtatt 27.05.2014 (sak50/14) og 
planene ble godkjent av vernemyndigheter/Riksantikvaren. Kommunen har lagt ned mye arbeid og 
ressurser for å følge opp planen med å utvide og rette opp/nivellere parkeringsplassen bak 
Kommunehuset, bygge ny adkomstveg ned til parkeringen, få vekk parkering fra selve kirkevangen og 
etablere et klarere kjøremønster.  Spesielt ved store arrangementer på vangen, kan man nå dirigere 
biler utenom selve vangen.  
 
 

  
 
Fig. 3  Plantegninger for Granavollen med ny vegføring og ny veg ned til parkeringsplassen, godkjent 
2014. 
 
Parkeringsplassen er utvidet og rettet opp/nivellert. Kirken har også fått en mer verdig adkomst, 
samt bedret forholdene ved begravelser. 
 
 

   
 

Fig. 4  Tidligere var det parkering på selve kirkevangen og et noe uklart kjøremønster.  
 



 20  

    
 

        
 

Fig. 5  Arkeologiske undersøkelser, og tiltak ble utført for å få ny veg ned til parkeringen og et klarere 
kjøremønster. Kirkevangen brukes ved store arrangementer. Her fra en åpning av den årlige 
bygdedagen med en bilfri kirkevang.    
 
 

 
Bygninger, anlegg og virksomheter 
De mange bygningene, anlegg, virksomhetene og arrangementer gjør Granavollen attraktivt 
for å besøke for innenbygds folk og tilreisende/turister. Både kommunale og ikke 
kommunale bygg og virksomheter er viktige og forsterker hverandre som en helhet. 
 
Ikke kommunale 
Søsterkirkene har foruten kirkelige handlinger gjennom hele året, stor aktivitet med omvisninger, 
konserter, seminarer mm. I løpet av sommeren er det åpne kirker hver dag.  Opplysningsvesenets 
fond har gjort store investeringer og satsinger på Granavolden Gjæstgiveri. De har stor aktivitet og 
fra og med 2016 har de holdt åpent hele sommeren.  Hotell Hadeland og Sanner hotell har aktiv drift 
men holder stort sett stengt om sommeren. Glasslåven kunstsenter er per i dag godt etablert og 
trekker kunstnere fra mange land. Mange besøkende finner veien hit både på utstillinger, 
kunstsamtaler mm.  I Steinhuset har Steinhusets venner en fast foredragsserie gjennom året. De 
siste tre årene har de holdt Steinhuset åpent i helgene på sommeren. Stiftelsen Steinhuset sørger for 
utleie av bygget, vedlikehold og restaurering samt formidling.  Helgaker gårdsbutikk med gangveg fra 
kirkevangen ned til garden, er også et tilskudd til de besøkende. Kommunestyret vedtok i 2016 at 
Telthuset skulle flyttes tilbake til Granavollen. Randsfjordmuseet eier bygningen og skal fortsatt eie 
og drifte den. Bygningen skal huse en informasjonsutstilling om Granavollen, telthus mm. Åpnes 
etter planen i 2019. Gran kommune eier grunnen der Telthuset står. 
 
 



 21  

Kommunale 
På Granavollen eier Gran kommune Kommunehuset, Kirkestallen og Handelslaget samt Gran 
prestegårdshage. 
 
Kommunehuset  

Kommunehuset ble bygd i 1846 og har en lang historie i kommunal eie.  Lag, foreninger og 
enkeltpersoner leier i dag bygget til møter, arrangementer og selskapelighet. Hadeland Husflidslag, 
Østre Gran bygdekvinnelag og Hadeland museumslag er per i dag faste brukere.  
 
Kjøkkenet er restaurert, og tegninger er utarbeidet for restaurering av toalettene. Brannsikring og 
brannvarsling ble utbedret 2018.  Huset mangler en forskriftsmessig rømningsvei fra 2. etg, men 
tegninger for nytt påbygg er godkjent av kulturvernmyndighetene. Det mangler brannstrategi fra en 
brannkonsulent før søknad sendes til Plan og bygg. Resterende oppgradering av kommunehuset for å 
ivareta brannkrav er planlagt innenfor Eiendom sitt budsjett. 
 
 

    
 
Fig. 6  Plan for branntrapp/rømningsvei i Kommunehuset. 
 

 
Kirkestallen 
Kirkestallen er verneverdig og regulert til bevaring. Det er et akutt behov for vedlikehold i dag. Både 
tak, fundament må restaureres raskt for å hindre ytterligere forfall. Eiendomsavdelingen har vurdert 
det som farlig med ferdsel i og nær bygget, så det er stengt for bruk og sperringer er satt opp i øst, 
sør og vest. Disse har stått ca 3-4 år.  
 
Kirkestallen har vært aktivt brukt av Kirken, Pilegrimssenteret og andre aktører på Granavollen og har 
rommet kirkekapell og huset diverse utstillinger. Sykler har vært lagret og utlånt herfra. En utedo 
ligger lengst vest i bygget.  Det er et sterkt ønske fra mange aktører om igjen å kunne bruke stallene 
aktivt. Granavollen Vel er en aktør som ønsker spesielt at huset blir restaurert og igjen kan tas i bruk. 
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Fig. 7  Kirkestallen er per i dag stengt for bruk og sikret. 
 

Staller ble bygget for at kirkegjengerne kunne sette fra seg hestene mens de var i kirken (før bilen ble 
vanlig). Stallen er i dag viktige for miljøet og for å skjønne tidligere tiders aktivitet i området. Fortsatt 
står det en kirkestall på Granavollen, i motsetning til de fleste steder hvor de er revet/bygget om. I 
området der kommunehuset ble bygd i 1846 var det opprinnelig mange små staller. I forbindelse 
med nybygget måtte stallene som stod på tomta rives eller flyttes, og det ble oppført en ny bygning 
som erstatning for alle de små stallene. Denne bygningen ble revet på 1930-tallet. Eksisterende 
kirkestall ble bygd som en erstatning for denne, men muren fra den gamle stallen er fortsatt bevart. 
 
 

 
 
Fig. 8  Flere små staller. Udatert foto. Kommunehuset er bygget, så bildet må være tatt etter 1847. 
Seinere var det én lang stall, før denne ble erstattet med den som er der nå, fra 1930-tallet. 
 
 
Handelslaget 

I gjeldende reguleringsplan fra 1995 er Handelslaget besluttet revet og erstattet med 
parkeringsplasser og gjenreising av Telthuset. Handelslaget har tidligere huset butikk i 1. etg og 
leilighet i 2. etg. Pilegrimssenteret som i mange år har hatt tilholdssted i Kommunehuset, flyttet i 
2017 til Handelslaget. Hadeland Tredreieklubb og Glasslåven er også etablert her.   
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 Fig. 9  Handelslaget (før Telthuset ble gjenreist) 

 
 
Gran prestegårdshage 
Gran kommune eier prestegårdshagen. Den er mye i bruk og et godt besøksmål både for 
lokalbefolkningen, for hotellgjester og i guidete turer på Granavollen som ofte kombineres med et 
besøk på Steinhuset. 
 

 
 
Fig. 10 Prestegårdshagen fra en årlig sommeråpning, et samarbeidsarrangement mellom Kirken og 
Kultur. Hagen blir mye brukt av både lokalbefolkning og tilreisende. 
 

 

Reiseliv – turistverter mm 

Den 02.05.18 samlet Reiselivet og Kultur alle aktører på Granavollen på Hotel Hadeland. Godt 
oppmøte og positive deltagere. På dialogmøtet ble det drøftet hva som fungerer og hva som kan bli 
bedre. Generelt ønske om istandsetting av Kirkestallen, offentlig toalett og guideordning. Trafikale 
forhold på selve vangen ble også tatt opp. Aktører på Granavollen har ytret ønske om bedre skilting 
til de ulike destinasjonene på Granavollen. Dette gjelder til de eksisterende bedriftene, men også en 
markering til Telthuset med elementer for å lede folk inn. Mange ønsker seg at kommunen oppretter 
en stilling som kan bidra til koordinering av tilbud innen kultur og næring rundt Granavollen og andre 
turistperler i kommunen. 
 
Reiseliv sørget for at det var en turistvert ansatt på Granavollen sommeren 2017. Lokale ildsjeler 
sørget for at Kommunehuset var bemannet sommeren 2018. De tok da imot ca 3000 besøkende. 
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Fig. 11 Frivillige turistverter sommersesongen 2018.  
 
Oppland fylkeskommune har Granavollen som satsingsområde i sin Kulturstrategi for Oppland 2016-
2020. 
 

 
 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Kulturminneloven. Plan og bygningslov. 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan for Granavollen 1995. 
Endring av reguleringsplanen – ny veg til parkeringsplass mm. Vedtatt 2014 
Stedsanalyse for Granavollen –St. Petri. 2007 
Kulturbasert verdiskaping Granavollen-Tingelstad. 2012. 
 
  
Gjeldende vedtak 
Vedtak i planer nevnt ovenfor. 
 
 
Økonomi 
Følgende tiltak er foreslått med prisantydninger: 
Restaurering av Kirkestallen kr 1,2 mill. i 2014. 
Bygge toalett i Kirkestallen antatt ca. kr 1 mill. 
Tiltak på/i Handelslaget ca. kr 4,3 mill. 
Belysning ca. kr 300 000 i 2017. 
 
Anslag på et samlet kostnadsoverslag er kr 6,8 millioner. Anslagene er gamle og usikre. Overslaget 
må oppjusteres til dagens priser og kvalitetssikres. I tillegg vil det komme noen utgifter til 
fartsdempende tiltak og informasjonsskilt. Planlegging av ny veg og nye parkeringsplasser er ikke 
kostnadsberegnet.  
Kostnader inntas i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
 
Rådmannen mener restaurering av Kirkestallen med bygging av et toalett i, har første prioritet. 
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Bemanning 
Flere av oppgavene som er beskrevet er arbeidskrevende og vil kreve bemanningsressurser. Særlig 
rehabilitering av Kirkestallen med bygging av toaletter og videre planlegging av veg og 
parkeringsplasser vil være ressurskrevende og måtte følges opp av ansatte. Det må vurderes 
nærmere i forbindelse med budsjettprosess hvordan vi kan prioritere disse prosjektene opp mot 
andre prosjekter i Gran kommune og om det da er mulig å håndtere innenfor nåværende bemanning 
eller om en må øke bemanningen for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak. Samfunn må følge opp 
vedtakene. Dette vil kreve noe øket bemanning.   
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet  
Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Ja 
Ja 

Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 
Kirkestallen 
 
Den politiske styringsgruppa har diskutert følgende alternativer for Kirkestallen: 

a) Restaurere kirkestallen. 
b) Restaurere kirkestallen og bygge toalett i bygningen. 
c) Rive kirkestallen. 

 

Et flertall i styringsgruppa mener stallen bør restaureres. Bygdelistas representant forutsetter at den 
kan restaureres om den ikke står i vegen for en eventuell ny veg ned mot parkeringsplassen, 
Vollgutua over til Pilgutua. Dersom den gjør det, ønskes riving av stallen. De andre i gruppa ønsker 
restaurering. 
 
Kirkestallen er regulert til bevaring og representanter fra Riksantikvaren og fra Oppland fylkes 
kulturarvenhet har uttrykt at stallen er et meget viktig historiske bygg. Fylkeskonservatoren skriver at 
staller ved kirkene må ha vært et vanlig syn over hele Norge, men det er i dag bevart få slike anlegg. 
Det knytter seg derfor store kulturhistoriske verdier til kirkestallen på Granavollen og den funksjon 
den har hatt. Bygningsvernrådgiveren beskriver Kirkestallen som en interessant bygning. Mye av 
materialene i bygningen er gjenbruk, trolig fra stallen som stod der før denne. Han presiserer at 
kirkestallen er i en tilstand, og har verneverdier, som gjør at den bør bevares (befaring 05.06.18 og 
05.04.19).   
 
Riving av kirkestallen innebærer kostnader ved rivning, men da ingen framtidige vedlikeholds-
kostnader. Tomta kan frigjøres til annet bruk/friareal. Vernemyndighetene ved Riksantikvaren og 
Fylkeskonservatoren vil sannsynligvis motsette seg rivning.   
 
Det haster med å restaurere stallen slik at ikke forfallet øker, spesielt på tak og forstøtning/mur 
I dag skjemmer bygningen Granavollen og sperringer hindrer ferdsel tett ved bygget. Restaurering av 
stallen ble kostnadsberegnet til kr 1,2 millioner i 2014. Det er følgelig ikke tatt med prisstigning eller 
ytterligere forfall. Gran kommune har søkt midler fra Kulturminnefondet, Brannkassefondet 
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Hadeland Gjensidige og til UNI-stiftelsen til restaurering av kirkestallen, men alle steder fått avslag. 
Kulturminnefondet er den eneste som har gitt begrunnelse for avslaget; pga at bygget er i kommunal 
eie. 
 
Styringsgruppa har også diskutert alternative eiermodeller, for lettere å kunne få tilgang på midler fra 
bla Stiftelser. Granavollen Vel har besluttet at de ikke ønsker å stå som eier. Gruppa har konkludert 
med at bygget bør forbli i kommunal eie.  
 
Rådmannen mener det er viktig å bevare Kirkestallen både på grunn av kulturhistorisk verdi, for 
estetikk og til funksjonell bruk. Ved en restaurering og å innlemme et offentlig toalett, sikrer man at 
bygget blir stående som et viktig kulturhistorisk bygg og er med på vise helheten og tidsdybden på 
Granavollen. Det bør igangsettes en vid diskusjon om hvordan også resten av bygget kan benyttes 
best mulig. 
 
Rådmannen innstiller på å restaurere Kirkestallen. Siden restaureringsbudsjettet ble utarbeidet i 
2014, bør det utarbeides et oppdatert budsjett. Midler innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 
2020-2023. 

 
Offentlig toalett 
Mange har ytret ønske om et offentlig toalett på Granavollen. Det innebærer at toalettet skal være 
universelt utformet. Per i dag er det reiselivsbedriftene Granavolden gjæstgiveri, Glasslåven, 
Pilegrimssenteret i Handelslaget og Kirken som har toaletter som benyttes av besøkende.  I tidligere 
år er toalettene i Kommunehuset benyttet av mange. En ytterdør har stått åpen døgnet rundt. Som 
et nødvendig brannsikringstiltak har denne døra vært låst fra og med sommeren 2017. Reiseliv hadde 
tilholdssted i Kommunehuset sommeren 2017. Sommeren 2018 var huset bemannet av frivillige, slik 
at toalettene var tilgjengelige på dagtid. To enkle mobile toaletter ble plassert ved parkeringsplassen 
for sommersesongen 2018. Toalettene er i kommunal eie og ikke universelt utformet.  
 
Styringsgruppa har diskutert følgende alternativer når det gjelder toalett: 

a) Bygge et offentlig toalett i Kirkestallen. 
b) Etablere et offentlig toalett i Kommunehuset. 
c) Bygge et nytt separat toalettbygg på Granavollen. 
d) Ikke bygge et nytt offentlig toalett. 

 
I den politiske styringsgruppa er det enighet om at det må etableres et offentlig toalett.  Dersom det 
ikke bygges et nytt toalett må besøkende bruke toaletter hos de eksisterende besøksdestinasjonene. 
For alle byggene gjelder dette i åpningstid og når stedene er bemannet. Tilbakemeldinger fra 
Granavolden gjæstgiveri og Kirken, er at de besøkende må få tilgang på et offentlig toalett året rundt 
og at det er belastende for dem slik situasjonen er nå. 
 
Innspill fra flere i referansegruppa viser også viktigheten av et offentlig toalett. Det er uenighet om 
hvor toalettet bør ligge. Bygdelista sin representant i styringsgruppa mener at toalettet skal ligge i 
Kommunehuset mens de andre stemmer for i Kirkestallen. 
 
Forslag fra styringsgruppa er å legge toalettet med inngang fra parkeringsplassen i underetasjen. Et 
gulv tas vekk for å få plass. Både Fylkeskonservatoren og bygningsvernrådgiver synes dette forslaget 
er godt, jfr befaring 05.04.19. 
 
Granavollen vel/beboere er for at toalettet legges i kjelleren på Handelsbygget mens De frivillige vil 
ha det i Kirkestallen. Gran/Tingelstad menighetsråd uttrykker også behovet for toalett, men tar ikke 
stilling til sted.  
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Dersom toalettet skal ligge i Kommunehuset, må tegninger til det nye påbygget gjøres om og 
godkjennes av vernemyndigheter på nytt, - og bli en ytterligere kostnad og forsinkelse. Historien 
viser at det kan være utfordrende å kombinere den faste bruken og utleie av Kommunehuset, med et 
offentlig toalett. Det har gjennom årene vært en stor utfordring med renhold av toalettene. 
Uavhengig av hvor toalettet legges, må renhold av toalettene finansieres av kommunen. Det vil bli en 
årlig kostnad – til drift og vedlikehold.  
 
Et nytt separat servicebygg/toalett er også et alternativ.  Det fins mange spennende løsninger med 
arkitekttegnete toalettbygg i Norge.  Et løst kostnadsoverslag er ca kr 1 million. Et godt tilpasset bygg 
vil kunne tilføre Granavollen noe nytt og man kan nytte Kirkestallen og Kommunehuset fullt ut til 
andre aktiviteter. Både plassering og utforming vil kreve en lenger prosess med 
kulturvernmyndighetene. I og med at kulturvernmyndighetene har gitt signaler at de sannsynligvis vil 
motsette seg et nytt toalettbygg, men at de vil kunne tillate etablering i Kirkestallen, har gruppa gått 
bort fra dette alternativet. 
 
Noen innspill er kommet på at det er nok toaletter på Granavollen per i dag og følgelig trenger man 
ikke bygge noe nytt (d). 
 
Rådmann innstiller på at det bygges et offentlig toalett i underetasjen på Kirkestallen. 
 
 
Trafikale forhold 

Styringsgruppa har diskutert trafikksituasjonen på Granavollen mye. Innspill på dette er også kommet 
fra referansegruppa ved Granavollen vel, Granavolden gjæstgiveri og Gran/Tingelstad menighetsråd 
samt fra enkeltpersoner. Ettersom det er blitt større aktivitet, flere privatbiler og generelt mer og til 
dels raskere kjøring på Granavollen, har det blitt behov for å se på tiltak for å bedre situasjonen.  Per i 
dag er alle innfartsvegene til Kirkevangen skiltet med en fartsgrense på 40 km/t. 
 
Følgende vegforhold er diskutert: 
 
1. Beholde dagens vegløsning. 
  
2. Opprette ny veg i nedkanten av dagens parkering bak kommunehuset, videre inn på Vollgutua og 
så en tverrforbindelse over til Pilgutua. Videre opprettelsen av en veg mellom Pilgutua og 
Kongevegen for å få trafikken videre til Hotell Hadeland. Varelevering til Gjestgiveriet kan da bli løst 
via den nye tverrforbindelsen. Med denne løsningen kan man eventuelt gjenopprette grusvegen over 
Vangen og redusere biltrafikken til kun begravelsesbil etc. Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren vil 
sannsynligvis komme med innsigelser. Denne er også en dyr løsning siden det må utføres 
arkeologiske utgravinger på hele området som berøres. Kun bygging av selve tverrforbindelsen er 
stipulert til kr 2,5 millioner, Men det er gitt signaler om at den arkeologiske utgravingen vil komme 
på det flerdoble.  
 
Flertallet i styringsgruppa anbefaler ikke å gå videre med disse planene. 
 
Rådmannen mener at på grunn av jordvern, kulturminner- og kulturlandskapshensyn, at det er lite 
sannsynlig at en slik plan vil bli godkjent. Lignende vegplaner er stanset tidligere. Rådmannen vil 
derfor ikke anbefale å bruke ressurser på en slik plan nå. 
 
3. Opprette ny veg mellom Pilgutua og Kongevegen. Denne vegen vil da ta unna all trafikk til beboere 
rundt Sjo og til Hotell Hadeland, men ikke for trafikk til og fra Gjestgiveriet. Denne løsningen utløser 
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også behovet for arkeologiske utgravinger i det berørte området men i mindre grad enn ved 
opprettelse av tverrforbindelsen. 
 
Den politiske styringsgruppa går enstemmig inn for å jobbe for å få etablert denne vegen.   

 

På grunn av mange store, tids- og kostnadskrevende oppgaver mener Rådmannen vi ikke kan sette av 

ressurser til dette arbeidet per i dag. 

 
4. Trafikkskilt og andre tiltak 
Både fartsdempende skilting og fartsdumper er diskutert av styringsgruppa. Gruppa mener det bør 

skiltes med All stans forbudt for busser og lastebiler på selve Vangen.  

 

I 2007 ble det innført rutiner i samarbeid med reiselivsdestinasjonene:  

- Alle som tar imot bestillinger for besøk på Granavollen informerer om hvor busser skal 

stoppe og parkere.  

- Kirken informerer de som skal ha arrangement i kirkene om at de ikke skal bruke vegen som 

samlingsplass, men bruke området som er tilrettelagt utenfor kirkemuren. 

- Når det kommer varelevering til gjestgiveriet må disse få beskjed om å kjøre inn i bakgården 

og ikke stoppe i vegen. 

Rådmannen mener at en ved gjennomføring av disse tiltakene ville bedre trafikksituasjonen. 

 

Handelslaget 

Den politiske styringsgruppa ønsker enstemmig at Handelslaget skal bli stående og ikke rives. Gruppa 
ønsker noe restaurering for å få et funksjonelt bygg som Granavollen er tjent med å beholde. 
 
Reguleringsplanen fra 1995 la opp til at Handelslaget kunne rives, men det er ikke fattet noe 
rivingsvedtak. Bygningen kan dermed bli stående uten at det blir fattet et nytt reguleringsvedtak om 
det. Den kan også pusses opp og vedlikeholdes på vanlig måte. Ved en seinere revisjon av planen, for 
eksempel for å få mer parkering i området, kan planen endres og bygningen blir tegnet inn.  
 
Pilegrimssenteret, Hadeland tredreierklubb disponerer 1. etg. Ledig areal i 2. etg kan egne seg godt 
for ulike kulturformål, bla som en enkel overnatting for kulturaktører.   
 
Handelslaget et solid bygg, men dersom det skal være helårsaktivitet, bør huset etterisoleres og 
legges ny panel. Restaurering av toalett og kjøkken trengs. Vindusglassene i første etg er dårlige bør 
de skiftes og få like dimensjoner som i 2. etg.  Dersom huset skal bli stående bør man søke om 
bruksendring. Universell utforming må da følges, dvs en skruheis i tillegg til omgjøring av 
inngangspartiet. Nye tiltak samt ivareta nødvendig etterslep på vedlikehold er kostnadsberegnet til 
om lag kr 4,3 millioner. 
 
Styringsgruppa mener at det bør skiftes ut punkterte vinduer, slitte ytterdører og panel i første 
etasje.  
 
Belysning 
 
Det er lite lys på kirkevangen og mange, især Kirken, har ytret et sterkt ønske om bedre belysning. 
For å få en belysning som er estetisk og tilpasset det historiske Granavollen, har kommunen i 
samarbeid med Kirken bedt Hadeland Glassverk å komme med forslag til utforming.   
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Fig. 12 Hadeland glassverk har utarbeidet et forslag til belysning, med fem lyspunkter samt belysning 
på kirkestolpene. 
 
Kulturvernmyndighetene ved Kulturarv i Oppland fylkeskommune og Riksantikvaren har godkjent 
tiltaket. Innvilget dispensasjon fra kulturminneloven 22.06.17. Kostnad ca kr 50 000 per stolpe (kr 
30 000 per stolpe eks moms, frakt og montering). I tillegg kommer belysning på de eksisterende 
stolpene ved inngangen til kirkene. Dette er Kirkens anliggende. 
 
 
Andre tiltak på Kirkevangen 
 
Avgrensing grusplass og veg 
Den politiske styringsgruppa ønsker å ta vekk de resterende steinene på Kirkevangen som ble satt for 
å hindre uønsket kjøring og parkering på grusplassen da endringen av kjøremønster ble gjort.  
Gruppa har diskutert andre løsninger for å skille mellom veg og grusplass. Bruk av smijernsstolper 
med kjetting mellom disse er gruppas forslag som er sendt Fylkeskonservatoren. 
Fylkeskonservatoren har gitt et foreløpig svar om at de vil ta dette opp med Riksantikvaren og 
komme med konkrete anbefalinger. Rådmannen venter på svar om dette. 
 
Informasjonsskilt 
Den politiske styringsgruppa mener at det i dag lite oversiktlig når det gjelder skilting på Granavollen 
og det kan være vanskelig å finne ut hvilke tilbud som er, og hvor i området de finnes. Det er også 
ønskelig med mer enhetlig skilting og bruk av QR-koder for å bli ledet inn på informasjonssider hvor 
info er på forskjellige språk.  
 
Rådmannen mener det er ønskelig å se skilting også i sammenheng med kommende informasjon i 
Telthuset.  
 
Parkering 

Den politiske styringsgruppa mener at det er behov for flere parkeringsplasser på Granavollen. 

De vil foreslå å opprette parkering bak Handelslaget som vil avhjelpe et parkingsbehov for Steinhuset 

så vel som for Granavollen.  Parkering nedenfor Glasslåven kan også vurderes. 

 
Vegdekke 
Styringsgruppa har sett på vegdekket på Kirkevangen som ble lagt for noen år siden. På grunn av 
støvproblematikk ble vegen asfaltert. Grus ble festet oppe på asfalten for å se ut som en grusplass. 
Grusen er nå slitt vekk slik at bare asfalten synes. Dersom det blir en ny vegforbindelse mener 
styringsgruppa at det bør vurderes å fjerne asfalten og etablere en grusplass igjen. I og med at 
støvplagen var årsaken til dekket, vil den da være mindre. 
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Oppsummerende vurdering 
 
Rådmannen har oppfattet følgende konklusjoner fra den politiske styringsgruppa: 

A. Flertallet ønsker at Kirkestallen skal restaureres.   
B. Flertallet ønsker at et offentlig toalett skal bygges i Kirkestallen. 
C. En enstemmig styringsgruppe vil at Handelslaget skal bli stående og ikke rives. 
D. En enstemmig styringsgruppe vil gjøre noen restaureringstiltak på Handelslaget. 
E. En enstemmig styringsgruppe ønsker belysning på Kirkevangen – slik vernemyndighetene har 

godkjent. 
F. En enstemmig styringsgruppe ønsker ytterligere trafikksikkerhetstiltak på Kirkevangen.  
G. En enstemmig styringsgruppe ønsker bedre skilting til de ulike destinasjonene på 

Granavollen. 
H. En enstemmig styringsgruppe vil bygge en ny veg mellom Pilgutua og Kongevegen nord for 

Handelslaget. 
I. En enstemmig styringsgruppe vil bygge flere parkeringsplasser ved Handelslaget/nedenfor 

Glasslåven. 
 
 

Ut i fra dette vil en innstilling i tråd med prosjektgruppas flertall være: 
 

A. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide kostnader til restaurering av Kirkestallen i 
budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

B. Kommunestyret vedtar at det skal bygges et offentlig toalett i Kirkestallen. Kostnader 
innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

C. Kommunestyret vedtar at Handelslaget skal bli stående.   
D. Kommunestyret tar beskrivelsen av restaureringsbehov på Handelslaget til orientering. En 

nærmere plan over oppussingstiltak innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
E. Kommunestyret vedtar at det etableres belysning på Granavollen som vernemyndighetene 

har godkjent. Kostnadene innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
F. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere nærmere ytterligere trafikksikkerhetstiltak over 

Kirkevangen. 
G. Kommunestyret ber Rådmannen utarbeide forslag til en plan for informasjonsskilt. Kostnader 

innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
H. Kommunestyret ber Rådmannen starte opp med planarbeid for en ny veg mellom Pilgutua og 

Kongevegen nord for Handelslaget. 
I. Kommunestyret ber Rådmannen starte opp med planarbeidet for parkeringsplasser ved 

Handelslaget/nedenfor Glasslåven. 
 
 

Ut ifra de sterke signalene fra vernemyndigheter om at stallen er viktig, støtter Rådmannen forslaget 
om å restaurere kirkestallen. Da det kan bli lettere å søke midler ved å også legge et offentlig toalett i 
dette bygget. Vern gjennom bruk er det beste vernet av bygningen. 
 
Rådmannen mener at å bygge nye veger innenfor det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet, vil være 
vanskelig å få gjennomslag for på grunn av jordvern og kulturvernhensyn, og at det bør kunnes finnes 
enklere og rimeligere tiltak for å kunne oppnå bedre trafikksikkerhet på Kirkevangen.  
 
Dersom man skulle gå videre med planer om flere parkeringsplasser og veg ved Handelslaget, må det 
utarbeides en ny reguleringsplan for hele Granavollen. Både planlegging og bygging vil være 
ressurskrevende. Rådmannen innstiller derfor på at nye vegplaner skrinlegges. 
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Vedtatte tiltak i denne saken innarbeides i Kommunedelplan for Kultur for videre oppfølging og 
gjennomføring.  
 
Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret ber Rådmannen innarbeide kostnader til restaurering av Kirkestallen i 
budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

2. Kommunestyret vedtar at det skal bygges et offentlig toalett i Kirkestallen. Kostnader 
innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 

3. Kommunestyret vedtar at Handelslaget skal bli stående.   
4. Kommunestyret tar beskrivelsen av restaureringsbehov på Handelslaget til orientering. En 

nærmere plan over oppussingstiltak innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
5. Kommunestyret vedtar at det etableres belysning på Granavollen som vernemyndighetene 

har godkjent. Kostnadene innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
6. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere nærmere ytterligere fartsbegrensende tiltak over 

Kirkevangen. 
7. Kommunestyret ber Rådmannen om å utarbeide en plan for informasjonsskilt. Kostnader 

innarbeides i budsjett- og økonomiplan for 2020-2023. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Tilbakemelding på vedtak i saken gis til: 

 Referansegruppas medlemmer: Anne-Marie Hvattum, Arne Jørgen Skurdal, Knut Lehre og 
Johan Stensrud. 

 Oppland fylkeskommune, Kulturarv. 

 Randsfjordmuseet AS 

 Aktører på Granavollen 
 
 

 
Dato: 23. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
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