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MØTEINNKALLING   
 

Planutvalget 
 
Dato: 20.03.2019 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. 
 
 
 

Befaring 

Planutvalget gjennomfører befaring først i møtet, i tilknytning til sak 13/19 Klagesak vedrørende 
saksbehandling av regulering av Brandbu sentrum.  

Oppmøte ved Gran rådhus kl 0900. Kjøring i privatbiler. 

 
 
 

Tema/orienteringer 

 Plansituasjonen i Gran sentrum v/ fagansvarlig plan Sigrid Lerud og spesialrådgiver plan og 
utvikling Øyvind Sørlie 

 Kommuneplanens arealdel – status v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas  
og spesialrådgiver plan og utvikling Øyvind Sørlie 

 Planstrategi v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas og spesialrådgiver plan og 
utvikling Øyvind Sørlie 

 

 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 06.02.2019  

8/19 16/02093-84 Reguleringsplan for Rognekollen økogrend - sluttbehandling  

9/19 16/00004-11 Områderegulering Bjoneroa - sluttbehandling  

10/19 19/00187-1 Oppstart av planprosess for kulturområdet  

mailto:willy.westhagen@gran.kommune.no
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11/19 18/03945-11 273/67 - Dispensasjonsbehandling - Maks mønehøyde og LNF-formålet  

12/19 18/04070-6 
65/41 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende tiltak i 
flomsone  - Bruksendring fra restaurant til frisørsalong 

 

13/19 
16/00003-
107 

Klagesak vedrørende saksbehandling av regulering av Brandbu 
sentrum 

 

    

 
 
 
Gran kommune, Jaren, 12. mars 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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8/19 Reguleringsplan for Rognekollen økogrend - sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok.  16/02093-84 
Arkivkode.  ---  
Saksbehandler  Anne Lise Koller 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 8/19 

Kommunestyret 03.04.2019 24/19 

 
 

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

Saksdokumenter Vedlagt 
16/02093-85 Plankart, revidert 27.02.2019. 
16/02093-85 Reguleringsbestemmelser, revidert 01.03.2019. 
16/02093-89 Planbeskrivelse, revidert 27.02.2019. 
16/02093-87 Merknader ved offentlig ettersyn (vedlegg 12) 
16/02093-52 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 13.11.2018. 
16/02093-52 Illustrasjonsplan, datert 02.11.2018 (vedlegg 3) 
16/02093-52 Situasjonssnitt, datert 02.11.2018 (vedlegg 4) 
16/02093-52 Illustrasjonsplan uteoppholdsarealer, datert 02.11.2018 (vedlegg 5) 
16/02093-52 Illustrasjoner Rognekollen økogrend (vedlegg 6) 
16/02093-52 Tekniske tegninger – veg, Cowi, datert 12.11.2018 (vedlegg 7) 
16/02093-54 Overvannsnotat Cowi, 15.11.2018 (vedlegg 8) 
16/02093-52 Oversiktstegning - VA, overvann, infiltrasjon og 200 års flom, Cowi,  
                         datert 12.11.2018 (vedlegg 9) 
16/02093-52 Tilknytning fjernvarme, Cowi, datert 09.11.2018 (vedlegg 10) 
16/02093-52 Støyrapport, datert 30.10.2018 (vedlegg 11) 
16/02093-32 Befaringsrapport arkeologisk registering, 28.08.2018 
16/02093-52 Innspill til planoppstart (vedlegg 1) 
16/02093-52 Bekreftelser fra HRA og Lunner- Gran Brann og redning (vedlegg 2) 
16/02093-18 Varsel om oppstart – 28.05.2018 
16/02093-12 Referat fra oppstartsmøte – 15.03.2018 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 
Ja 
Ja 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 

 
 

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

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

Bakgrunn for saken 
 

Figur 1. Beliggenhet til planområdet vist med blå 
avgrensning . 

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

 

 
Figur 2. Utsnitt fra reguleringsplaner. Planavgrensning 
vises med rød stiplet linje. 

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

Planområde 

266/126 

266/5 
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Figur 3.Forslag til reguleringsplankart for Rognekollen 
økogrend 
 

Figur 4. Illustrasjonsplan som viser mulig utforming. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Det er utarbeidet illustrasjonsplan for 
planområdet, jf. figur 4. Det vises her 187 
boenheter. I planbestemmelsene er det satt 
krav om minimum 147 boenheter. 
 
Bebyggelsen i planområdet er planlagt samlet 
og inndelt i åtte mindre grender. De ulike 
grendene ligger rundt hver sin adkomstvei. 
Hver grend består av 20-30 boenheter. Et 
typisk grep for grendene er at boenhetene 
deler et parkeringsanlegg som er lagt helt i 
starten av adkomstveien ved innkjørselen fra 
samleveien. Med dette grepet vil 
adkomstveien inn til boligene være bilfri eller 
ha svært begrenset med biltrafikk. Når bilen er 
borte vil det være plass til lek og annen 
aktivitet langs veien/ i gata. Adkomstveien vil 
på denne måten kunne fungere som et sosialt 
rom, et gatetun mellom husene. 
 

Både saltak og pulttak foreslås tillatt. 
 

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

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

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

Planprosess 
Oppstartsmøte med kommunen var 15.03.2018. 

Planoppstart 
Plankonsulent varslet om planoppstart 28.05.2018, med frist for innspill 25.06.2018. Det ble da også 
varslet om «mindre» endring av gjeldende reguleringsplan for Rognekollen. Før endring av 
reguleringsplan for Rognekollen ble ferdigbehandlet, ble det gitt beskjed fra forslagsstiller at denne 
ikke skulle prioriteres og at ny plan også skulle omfatte tidligere regulert område. 
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Det kom totalt ni innspill/ høringsuttalelser. Plankonsulent har gjengitt og kommentert sju av 
innspillene til planoppstart i planbeskrivelsen kapitel 7. Alle ble kommentert av rådmannen ved 
førstegangsbehandling av reguleringsplanen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Oppland 
fylkeskom
mune 

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

2. Det er en målsetning med planen å legge til 
rette for sosialt felleskap og levende naboskap 
med en blandet befolkning. Ulike boliger skal 
gi plass til forskjellige familiesituasjoner og 
livsfaser. 50 % av boenhetene i hver grend skal 
være tilgjengelige. Det er i tillegg stilt krav til 
tilgjengelige parkeringsplasser og felles 
uteoppholdsarealer. Vi er positive til denne 
målsetningen, som legger seg opp til 
Connected Living-strategien som er vedtatt for 
Gjøvikregionen. 

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

1. Tas til orientering. 
 

2. Tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Statens 
vegvesen 

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

2. Planen inneholder krav til etablering av gang- 
og sykkelveg (SGS 1-4) og fortau (SF1) langs 
adkomstvegen SKV9. I rekkefølge-
bestemmelsene heter det at disse skal bygges 
ut fortløpende slik at de enkelte grendene til 
enhver tid har tilfredsstillende 
adkomstløsning. Det kan være et 
skjønnsspørsmål hva som anses som 

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

2. Med tanke på rekkefølgekrav 
knyttet til samlevegen SKV9 og 
den enkelte grend kom 
administrasjonen med tilsvarende 
anbefaling da reguleringsplanen ble 
utarbeidet. Forslagsstiller ønsket 
ikke, da som nå, å utforme 
rekkefølgekrav knyttet spesifikk til 
de enkelte grender for samlevegen 
SK9. Rådmannen stiller seg bak 
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«tilfredsstillende». For å gjøre bestemmelsen 
mer entydig og forpliktende anbefaler vi at det 
settes rekkefølgekrav om trinnvis utbygging av 
både boliger og infrastruktur fra nord og 
sørover, og at hver etappe av gs-vegen knyttes 
til igangsettingstillatele eller brukstillatelse for 
den tilhørende boliggrenda.  

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

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

2
 BRA for 

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

denne vurderingen. Ordet 
«tilfredsstillende» er i 
rekkefølgebestemmelse 7 erstattet 
med «fullverdig». 

 
 
 

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

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

  

Norges 
vassdrag- 
og energi-
direktorat 
(NVE) 
 

21.01.19 NVE har sluttet å uttale seg spesifikt til 
arealplaner. Det er kun der kommunen ber 
spesifikt om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger at NVE gir dette. NVE har 
derfor kun gitt generell informasjon og 
veiledning om sitt fagområde. NVE minner om at 
det er kommunen som har ansvaret for at det 
blir tatt nødvendige hensyn til flom- og 
skredfare, vassdrag og energianlegg i 
arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. 

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

egen utredning. 
- Reguleringsbestemmelser 1.9 tar 

for seg overvann.  
- Langs Sørgefossbekken er det lagt 

inn faresone flom. 
- Sørgefossbekken er regulert til 

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

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

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

3. ROS-analysen har vurdert Transport- og 
sikkerhet i forhold til jernbane. Sikkerhets-
gjerde er inntatt i rekkefølgekrav 7.2 b). 
Beskrivelsen er for dårlig. Bør endres til: 
«Flettverksgjerde på minst 1,8 meter skal 

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

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

 
 
 
 

3. I ovennevnte avklaringsmøte med 
Bane NOR ble dette temaet drøftet. 
I etterkant av dette møtet utarbeidet 
plankonsulent forslag til ny 
rekkefølgebestemmelse 7.2 b). 
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settes opp mot jernbanen i hele planens 
lengde. Nøyaktig plassering avklares i 
samarbeid med Bane NOR.» 
Bane NOR er bekymret for at barn kan bli 
fristet til å benytte planovergangen ved 
Sørgefossbekken, i forbindelse med lek og 
fritid. Vi ser for oss at vinterstid kan barn 
ake/stå på ski nedover mot Sørgefossbekken 
og jernbanen, og kan bli fristet til å krysse 
jernbanen på planovergangen km. 73,61. For å 
hindre barn i å komme ned til jernbanesporet 
her, ber vi om at gjerdet også føres noen 
meter oppover ved bekken. Bør inntas som en 
ekstra setning i rekkefølgekrav 7.2 b). 

Forslag til ny rekkefølge-
bestemmelse er godkjent av Bane 
NOR i epost av 25.02.19 og i brev 
datert 27.02.19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freddy 
Lyvad 
(gbnr. 
155/71) 

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

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

3. I planforslaget har ikke f-BUT 12 fått adkomst 
via en vei som standardmessig og 
veirettsmessig er på linje med de andre veiene 
i området. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halvor 
Arnkværn 

18.02.19 1. Det noteres at det i punkt 3.1 beskrives at, 
a_SKV12 skal være adkomstvei for skogdrift 

1. Dette er ivaretatt i 
reguleringsbestemmelse 3.1. 
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Jacobsen 
(gbnr. 
155/23) 

for min eiendom 155/23.  
2. Det påpekes fra min side, at det også skal 

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

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

Torleif 
Kildal 

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

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

 

Endringer etter offentlig ettersyn 
Plankart, revidert 27.02.2019  

 Forenklinger av formålsgrenser 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

  
Konsekvenser 
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Lover og forskrifter 

 Plan- og bygningsloven 

 Naturmangfoldloven 

 Kulturminneloven  

 Folkehelseloven 

 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015)  
 
Eksisterende planer 

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

 

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

 Reguleringsplan for Rognekollen, vedtatt 26.05.2011. 
 

 Reguleringsplan for Bisgård, vedtatt 20.03.2003. 
 

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

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

Vurdering/alternative løsninger 
Planforslaget vurdert opp mot lover, forskrifter og føringer 
KU forskriften (konsekvensutredningsforskriften) §§ 3 og 4 – utredningsplikt: Planforslaget omfatter 
ikke tiltak nevnt i vedlegg 1 eller 2 og er dermed ikke konsekvensutredningspliktig. 
 
Plan- og bygningslovens kap 12: Planforslaget tilfredsstiller lovkravene. 
 
Naturmangfoldloven § 7: I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører 
naturmangfoldet vurderes etter lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 
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Søk i Naturbasen til Miljødirektoratet 19.11.2018 viser at hverken utvalgte naturtyper, andre 
naturtyper, arter av nasjonal eller stor forvaltningsinteresse eller fremmede arter er registret 
innenfor planområdet. Søk i Artsdatabankens artskart 19.11.2018 viser en registering av en rødlista 
art innenfor planområdet i kategorien «Nær truet». Denne registeringen er fra 1969 av 
ospeskjellsopp, koordinatpresisjonen er oppgitt til 707m og navn på sted er angitt til Jaren. Da 
registeringen er unøyaktig og av eldre dato er det valgt å ikke vektlegge denne registreringen.  

Ut fra beliggenhet og tiltakets omfang, er kravet til kunnskapsgrunnlag vurdert som oppfylt, jf. 
naturmangfoldloven § 8. Dermed vil ikke § 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende. 

Naturmangfoldlovens § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Området fremstår i dag som et skogsområde 
som i hovedsak ikke er bebygd. Tiltaket vil medføre markant endring i arealbruk, og dermed en stor 
belastning på økosystemet. Samtidig er det ikke registrert noe naturmangfold av spesiell verdi 
innenfor planområdet, så det er ingen særlige verdier som vil gå tapt. 

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

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

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

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

at utbygging gbnr. 155/167 ikke avhengig av veg gjennom private eiendommer 155/70, 155/71, 
155/72, 155/74 og 155/60. 

- Parkeringskrav er redusert. I gjeldende reguleringsplan er det krav om 1 parkeringsplass pr. 
boenhet i garasje/ carport og i tillegg minimum 1 biloppstillingsplass pr. hovedboenhet. For 
hybelleilighet i enebolig skal det anlegges 1 ekstra parkeringsplass. Vurdering av parkeringskrav i 
reguleringsplanforslag til Rognekollen økogrend er gjort under «Planforslaget» - «Parkering». 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Dato: 6. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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Vedlegg til sak 

Plankart, 13.11.2018, 

revidert 27.02.2019  

Reguleringsbestemm

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

Planbeskrivelse, 

revidert etter offentlig ettersyn, 27.02.2019 

Vedlegg 12, Samlede 

merkander ved offentlig ettersyn 

Rognekollen 

Økogrend, ROS- analyse 13.11.2018 

Vedlegg 3, 

Rogenkollen Økogrend, Illustrasjonsplan, Stilla utvikling, datert 02.11.2018 

Vedlegg 4, 

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

Vedlegg 5, 

Illustrasjonsplan Uteoppholdsarealer, datert 02.11.201
 

Vedlegg 6, 

Rognkollen Økogrend, samlet alle illustrasjoner 

Vedlegg 7, 

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

Vedlegg 8, 

Overvannsnotat IV, Cowi. datert november 2018
 

Vedlegg 9, 

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

Vedlegg 10, 

Rognekollen Økogrend, VA Tilknytning fjernvarme, Cowi, datert 09.11.2018
 



 17  

Vedlegg 11, 

Rognekollen Økogrend, Støyrapport, Feste NordØst datert, 30.10.2018 
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9/19 Områderegulering Bjoneroa - sluttbehandling 
 
Arkivsak-dok.  16/00004-11 
Arkivkode.  Bjoneroa  
Saksbehandler  Sigrid Lerud 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 9/19 

Kommunestyret 03.04.2019 23/19 

 
 

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

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

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

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Bjoneroa ligger Nord-øst i Gran kommune, ved Randsfjorden. Arbeidet med områderegulering for 
Bjoneroa er en del av småsamfunnsprosjektet I Bjoneroa i samarbeid mellom Forum Bjoneroa og 
Gran kommune. Høsten 2008 ble det utviklet en stedsutviklingsskisse med to mulige 
utviklingsalternativer for Bjoneroa. Denne skissen dannet grunnlaget for 
Småsamfunnsprosjektets/Bjoneroas innspill til Gran kommune i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 
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Oversiktskart 
 
Arealdelen ble lagt ut til første gangs offentlig ettersyn etter behandling i Kommunestyret 
12.02.2009. Gjennom høringen kom det merknader på litt uklare avgrensninger av foreslått 
planområde i Bjoneroa og det kom forslag om å foreta en mer detaljert områdeplanlegging. 
 
I forbindelse med sluttbehandlingen av arealdelen til kommuneplanen 26.05.2011 ble det lagt inn en 
hensynssone for Bjoneroa, hvor det er satt krav til utarbeidelse av en områdeplan etter Plan- og 
bygningslovens § 12-2. 



 20  

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 
 

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

 
Plankart  
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Avklaringer gjennom planarbeidet:  

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

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

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

 Eksisterende boligbebyggelse var i tidligere planer i stor grad en del av LNF-området. I denne 
områdereguleringen er boligene avsatt til boligområde (B1-B10), for å få en plansituasjon 
som stemmer med den reelle bruken av området. Område B4 og B10 lå inne som 
boligområde i eksisterende plan (kommuneplanens arealdel). Eksisterende boligområder er 
ikke konsekvensutredet. 

 Område B/T 1 er dagens barnehage, kombinert med eksisterende bolig. Området er vist som 
bolig i kommuneplanens arealdel. Det er valgt å regulere inn reell bruk, med en 
rekkefølgebestemmelse der området tilbakeføres til boligområde, dersom det bygges ny 
barnehage et annet sted. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 23  

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

 Byggegrense mot veg. Rådmannen mener at en byggegrense som tar hensyn til eksisterende 
bebyggelse langs fv 245, er tilrådelig. 

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

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

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

 Reguleringsformål for friluftsområde i sjø og vassdrag. Det som bør være gjenstand for 
nærmere vurdering er hvorvidt odden, som er foreslått som friluftsområde i sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone, skal inngå i planen eller ikke. Dersom området inngår i planen, vil 
det medføre at grunneierne innenfor området kan kreve innløsning ihht Plan- og 
bygningslovens kap. 15. Dette vil i så fall medføre en økonomisk forpliktelse for Gran 
kommune, som ikke er prissatt. Verdien av selve odden er ikke mulig å fastslå, uten at det er 
gjennomført grunnundersøkelser for å avdekke evt forurenset grunn. Imidlertid er dette et 
område som kan utvikles til et svært attraktivt område. Beliggenheten er unik. Det er sentralt 
ved butikk og det er også satt av et område med formål småbåtanlegg med mulighet for 
gjestehavn og anløpshavn for turistbåt. Rådmannen vurderer at å åpne området for 
allmenheten vil være langt mer positivt for Bjoneroa, enn om dagens bruk fortsetter.  
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Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i planutvalgets møte 25.11.2015 (sak 36/15). 
Høringsperioden var 09.12.2015 – 03.02.2016. I høringsperioden kom det inn sju høringsuttalelser til 
planen. 

Avsender Dato Merknad Rådmannens kommentar 

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

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

Anders Sørum 03.02.16 Påpeker feil i planbeskrivelse 
og saksframlegg for offentlig 
ettersyn. Atkomst som 
foreslås flyttet gjelder ikke 
ett gårdsbruk og to boliger, 
men to gårdsbruk med til 
sammen tre boliger. I tillegg 
brukes avkjørselen som 
atkomst for 
tømmertransport. 
Ønsker ikke atkomsten 
endret og areal beslaglagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtidig gang-/sykkelveg 
langs fv 245 bør legges på 
siden mot Randsfjorden, evt 
som utvidelse av strandstien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bra at allmenheten får 

Planbeskrivelsen vil bli rettet. 
Feilen er rettet i dette 
saksframlegget. 
Rådmannen anser at det er 
vesentlig for opprettholdelse 
av et levedyktig 
lokalsamfunn, at butikken 
med postkontor fortsetter å 
eksistere. Det er derfor viktig 
å legge til rette for en 
videreutvikling av butikken, 
slik at den kan ha grunnlag for 
videre drift. Slik eksisterende 
atkomstveg ligger, deler den 
forretningsområdet i to. Det 
er derfor fornuftig å legge til 
rette for flytting av 
atkomstvegen. Flyttingen kan 
medføre kostnader for 
butikken i forbindelse med 
makeskifte av arealer og 
opparbeidelse av ny avkjøring 
og nytt landbruksareal. 
 
Skole, samfunnshus og nesten 
all boligbebyggelse ligger på 
vestsiden av fv 245. En 
framtidig gang/sykkelveg bør 
av trafikksikkerhetsgrunner 
legges slik at den kan brukes 
uten at det legges opp til 
kryssing av vegen. Gang-
/sykkelvegen vil gi flere barn 
mulighet til en sikker 
skoleveg. Strandstien er ment 
å fylle en annen funksjon. Den 
skal gi allmenheten tilgang til 
strandsonen og vil ikke 
erstatte en gang-/sykkelveg. 
 
Grunneiere som mister 
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tilgang til strandsonen, men 
grunneier bør få beholde 
båtplass/strandplass. 
 
 
Viktig med god informasjon 
til grunneier.  
Sørum har vært mye berørt 
av behov for arealer til 
offentlig bruk. 

strandplass/båtplass som 
følge av utleggelse til offentlig 
friluftsområde vil kunne kreve 
innløsning av berørt del av 
eiendommen. 
Tas til etterretning. 
 
Tas til etterretning. 

Oppland 
fylkeskommune 

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

Endringene i pkt 11-1 i 
reguleringsbestemmelsene 
tas inn før sluttbehandling. 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelser som ivaretar 
kml §8 annet ledd er 
innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsenes 
pkt 3.9. 

NVE 03.02.16 Områder som er utsatt for 
en 200-års flom + 
sikkerhetsmargin på 0,5 
meter, eller alternativt en 
sone på 20 meter på hver 
side av bekker, skal i 
henhold til pbl § 12-6 
avmerkes som hensynssone 
– flomfare på plankartet, og 
tilknyttes bestemmelser som 
enten forbyr utbygging eller 
bestemmer at utbygging 
bare er tillatt på bestemte 

Områder som er flomutsatt vil 
bli avmerket som 
hensynssone på kartet der de 
evt mangler, og 
bestemmelser om forbud mot 
bygging vil bli tatt inn. 
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vilkår som avbøter 
flomfaren. Hensynet til flom 
skal avklares senest på 
reguleringsplannivå, jf. TEK 
10 kap. 7. Det er derfor ikke 
anledning til å stille krav om 
at tiltak nærmere 20 meter 
fra bekk/elv sendes NVE til 
uttalelse. 
 
Før planen kan vedtas bør 
kommunen endre 
reguleringsbestemmelsenes 
pkt 3.2, slik at det går klart 
fram at det er 
sikkerhetskravene i TEK 10 § 
7-2 som gjelder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelsenes pkt 3.2 vil bli 
supplert med en presisering 
av at teknisk forskrift skal 
oppfylles. 

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

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

vurderer å senke den til 50 
km/t for å muliggjøre et 
enklere tiltak. 
Rekkefølgebestemmelse om 
at Statens vegvesen skal 
godkjenne plan vil bli tatt inn, 
og Gran kommune vil vurdere 
å spille inn tiltaket til neste 
handlingsprogram. 
 
Det er ikke gjort detaljert 
prosjektering i forbindelse 
med områdereguleringen. 
Dersom senere 
detaljplanlegging medfører 
endring av plangrensene, 
finner rådmannen at dette er 
uproblematisk, all den tid en 
detaljreguleringsplan også må 
igjennom en omfattende 
høringsprosess. 
 
Det tas inn bestemmelser om 
godkjenning av teknisk plan 
ved utbedring eller nybygging 
av avkjørsel. 
Det tas inn bestemmelser om 
at ny avkjørsel bare kan 
bygges, hvis Statens vegvesen 
godtar vegfaglig begrunnelse 
for å opprettholde 
eksisterende avkjørsel, evt at 
butikkens avkjørsel legges 
om. Frisiktsoner legges inn 
ved butikkens avkjørsel og 
der de eventuelt mangler i 
planen.  
Det tegnes ikke frisiktsoner 
for avkjørselspiler. 
Generell bestemmelse om 
godkjenning av nye avkjørsler 
tas inn. 

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

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

Fylkesmannen i 
Oppland 

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

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

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

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

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

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

 
Slik rådmannen ser det, er det to mulige behandlingsmåter: 

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

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

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

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

 
Dato: 4. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
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10/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak-dok.  19/00187-1 
Arkivkode.  144  
Saksbehandler  Camilla Jarlsby 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd   

Eldrerådet 18.03.2019 8/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 5/19 

Planutvalget 20.03.2019 10/19 

Kommunestyret 03.04.2019 20/19 

 
 

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

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

Oppsummering 
Rådmannen foreslår at en starter opp et arbeid med å utarbeide en ny kommunedelplan for hele 
kulturområdet. Denne vil erstatte kommunedelplan for kultur som ble utarbeidet i 2006-2007. 
Kulturplanen suppleres med temaplaner og egne saksfremlegg der det er hensiktsmessig.  Føringer 
og prioriteringer i ny kommunedelplan kultur vil danne grunnlag for innspill til budsjett- og 
økonomiplan det enkelte år.  
 
Det foreslås videre at arbeidet med frivilligpolitikk innlemmes i arbeidet med å lage en ny 
kommunedelplan for hele kulturområdet og at konklusjoner fra det pågående arbeidet med 
Granavollen tas inn i ny kommunedelplan kultur. Gjeldende plan for idrett, fysisk aktivitet og 



 35  

frivillighet (2012-2023) innlemmes i ny kommunedelplan for kultur på hensiktsmessig måte, gitt 
krav til årlig behandling og prioritering av spillemiddelsøknader.   Arbeidet med en rammeplan for 
Hadeland Kulturskole videreføres og konklusjonene fra arbeidet innlemmes i kommunedelplan for 
kultur der det er hensiktsmessig.   
 

Saksutredning 
 

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

 Omstilling – prioritering av oppgaver med reduserte rammer/ressurser 

 Frivilligpolitikk 

 Ungdom og fritid  

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

 Idrett og fysisk aktivitet – folkehelse 

 Kulturskolen 

 Kulturarv og kunst 

 Kulturnæringer 

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

Fremdriftsplan 



 36  

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

Høring av planprogram Uke 15-22 2019 

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

Uke 17-18 2019 

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

T.o.m. uke 36 2019 

Temamøter for prioriterte saker Uke 37 – 52 2019 

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

Høring  Mars – april 2020 

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

Mai – juni 2020 

Sluttbehandling politisk (Rådene, PU, FSK, KST) Høsten 2020 

 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Det foreslås å gjennomføre planarbeidet som en kommunedelplan jf. plan- og bygningsloven PBL § 
11.1 og reglene om behandlingsmåten i §§ 11-12 til 11-15. 
 
Forholdet til gjeldende lover og forskrifter vil bli vurdert i planarbeidet, herunder men ikke begrenset 
til bestemmelser knyttet til støttekontaktordningen, bibliotekvirksomhet og kulturskolevirksomhet. 
 
Eksisterende planer 
Forholdet til eksisterende planer og pågående planarbeid innenfor kulturområdet vil bli vurdert, 
herunder kommuneplanens samfunnsdel, budsjett- og økonomiplan (2019-2022), gjeldende 
kommunedelplan for kultur (2006-2017), plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv(2012-2023), 
vedtatt temaplan natur- og kulturarv i Gran kommune (sak 45/17), vedtatt virksomhetsplan for 
kulturskolen (110/11) og resultatet av det igangsatte arbeidet med implementering av 
kulturskolerådets rammeplan for kulturskolen, når det foreligger (8/17).  
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak i sak 52/18 oppheves. Det videre arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk innlemmes i 
arbeidet med en kommunedelplan for hele kulturområdet. Vedtak i sak 56/18 vedr videre utvikling 
av Granavollen  og rammeplanarbeidet for kulturskolen videreføres, og resultatet av arbeidet 
inkorporeres i planarbeidet for hele kulturområdet så langt det er relevant.   
 
Økonomi 
Det er ingen store økonomiske konsekvenser av å sette i gang et planarbeid, men arbeidet vil kreve 
prioritert bruk av interne ressurser. Endringer i driftsbudsjett eller investeringsprosjekter som 
kommer som en konsekvens av planprosessen, vil bli utredet og vurdert i planarbeidet, eller i egne 
temaplaner eller saksfremlegg.   
 
Bemanning 
Eksisterende bemanning benyttes i planarbeidet.  Dersom det opprettes utvalg, råd, styringsgrupper 
e.a. som skal avlønnes, forutsettes det løst med midler utenfor Kulturs nåværende ramme. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Ja 
Eldrerådet Ja 
Rådet for funksjonshemmede Ja 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
Utvalg og råd involveres i arbeidet når planprosessen starter opp.  Samtlige råd er aktuelle, i tillegg til 
planutvalget, formannskapet og kommunestyret. I tillegg til behandling i rådene, er det ønskelig med 
medvirkning fra idrettsråd, musikkråd, frivillighet og andre relevante aktører innenfor deres 
respektive interesseområder.  Nåværende arbeidsgruppe knyttet til arbeidet med utarbeidelse av en 
frivilligpolitikk for Gran kommune har representasjon fra Frivilligsentralene i Gran, Idrettsrådet, 
Musikkrådet samt allmennkulturen/barn og unge. Det vil være aktuelt å trekke inn andre 
representanter for kulturlivet på særskilte temaer, som for eksempel det profesjonelle kulturlivet og 
kulturnæringen i tilknytning til arenautvikling.  
 

Vurdering/alternative løsninger 
Kommunestyret kan velge å sette i gang et planarbeid eller la det være.  
 
Dagens kommunedelplan for kultur er gammel og det har vært stor debatt knyttet til ulike områder 
innenfor kultur sitt saksfelt. Det er også igangsatt ulike prosjekter/planarbeider uten at en har sett på 
helheten i utfordringene for kultursektoren i kommunen. Dette taler for å sette i gang et mer 
helhetlig planarbeid for kultursektoren i kommunen.  
 
Arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk blir noe forsinket i forhold til vedtatt plan dersom 
kommunestyret vedtar oppstart av planprosess for kulturområdet, og derved innlemmelse av 
arbeidet med frivilligpolitikk i dette arbeidet.  
 
Dersom kommunestyret vedtar at det ikke skal startes opp en planprosess for kulturområdet, vil 
gjeldende kommunedelplan for kultur (2006-2017) fortsatt gjelde så langt den fortsatt er relevant.  
Det samme gjelder øvrige planer og planarbeid, som da videreføres i sin nåværende form. Mål og 
tiltak knyttet til kultursektoren vil så langt det lar seg gjøre reflekteres i budsjett- og økonomiplan og 
for øvrig henvises til politiske saksfremlegg i enkeltsaker.   
 
Rådmannen mener at kommunen bør sette i gang med et helhetlig planarbeid nå, selv om det skulle 
føre til noe utsettelse av arbeidet med en egen frivilligpolitikk for Gran kommune.  Det vil uansett 
være bedre for kommunen om en ser dette arbeidet i en større sammenheng enn at man drøfter 
enkeltsaker. Hvordan arbeidet med utarbeidelse av en frivilligpolitikk for Lunner kommune skal 
videreføres, er avklart administrativt med Lunner kommune. 
 
På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at kommunestyret vedtar at en skal iverksette et arbeid 
med utarbeiding av en kommunedelplan for hele kulturområdet, og at arbeidet med en 
frivillighetspolitikk for Gran kommune innlemmes i dette arbeidet.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Gran kommunes nettsider, kulturs nettsider/facebook sider knyttet til de enkelte tjenestene 
Informasjon til ansatte innenfor kultur 
Informasjon til ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede 
Informasjon til lag og foreninger og andre relevante aktører innenfor kultursektoren i kommunen. 
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Dato: 1. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 

Vedlegg til sak 

Vedtak KST, 

14062018, Sak 52/18, Gran kommunes Frivillighetspolitikk 

Kommunedelplan+for

+kultur  

Kommunedelplan+for

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

19_00187-1 Vedlegg 

1 sak 19-00187-1 planprogram 
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11/19 273/67 - Dispensasjonsbehandling - Maks mønehøyde og LNF-formålet 
 
Arkivsak-dok.  18/03945-11 
Arkivkode.  273/67  
Saksbehandler  Jonas Eng 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 11/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel § 4 vedrørende tiltak i LNF-området i henhold til retningslinjene for 
dispensasjonspraksis for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-området, da det etter en samlet 
vurdering ikke foreligger en overvekt av hensyn som taler for å gi dispensasjon i saken. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
18/03945-1 Søknad – Riving og oppsett av nytt bygg 
18/03945-2 Søknad om dispensasjon 
18/03945-3 Foreløpig svar 
18/03945-4 Høringsnotat 
18/03945-5 Henvendelse søknad 
18/03945-6 Svar på henvendelse 
18/03945-7 Avklaring søknad 
18/03945-8 Svar på avklaring 
18/03945-9 Supplering søknad om dispensasjon 
18/03945-10 Svar på høringsnotat  
 

Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
 

 

Oppsummering 
Ansvarlig søker, Rolf Rustad, søker om dispensasjon fra bestemmelsen om mønehøyde for 
eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-området og LNF-formålet i kommuneplanens arealdel 
(KPA) for Gran kommune, vedtatt den 26. 05. 2011.   
Dispensasjonssøknaden er sendt inn sammen med søknad om tillatelse. Omsøkt tiltak innebærer 
riving av eksisterende fritidsbolig og skur, samt nybygg av fritidsbolig og garasje.   

 
 
 
 
 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har mottatt søknad om dispensasjon for riving av fritidsbolig og skur, samt oppføring 
av ny fritidsbolig og garasje. Søknaden gjelder dispensasjon fra LNF-formålet og dispensasjon fra 
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høydebestemmelsen i retningslinjene for dispensasjonspraksis for eksisterende 
fritidsboligeiendommer i LNF-området.  
 
Den nye fritidsboligen vil få en høyde på 5,94m, 
mens bestemmelsen i dispensasjonspraksisen 
tillater en maks mønehøyde på 5,5m. 
 
Tiltaket er nabovarslet, det er ikke kommet inn 
merknader i forhold til varslet. 
 
Markøren på kartet til høyre viser 
eiendommens lokalisering i Gran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omsøkt tiltak er skissert på situasjonsplanen til høyre. 
Tiltaket vil ha en BYA = 119,5𝑚2. Som skissert på tegningen her 
så vil tiltaket gjøre at fritidsboligen blir noe større enn 
eksisterende.  
 
 
 
 
 
Planstatus for eiendommen: 
Eiendommen er lokalisert i LNF-området i kommuneplanens arealdel, LNF-områder er beskrevet som 
følger i kommuneplanens arealdel: 

Landbruks-, natur- og friluftsområder er områder der det etter reglene i plan- og bygningsloven ikke er 
tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller 
annen stedbunden næring. Dette innebærer at det i utgangspunktet ikke er tillatt med spredt 
boligbygging i LNF-områdene. 

 
Det er vedtatt følgende retningslinjer for behandling dispensasjonssøknader av eksisterende 
fritidsboligeiendommer i kommuneplanens arealdel: 
 

Eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-områdene:  
Tiltak på eksisterende bebygde fritidsboligeiendommer i LNF-områdene må behandles som  
dispensasjonssaker i forhold til LNF-formålet. Det vedtas følgende retningslinjer for behandling av 
slike dispensasjonssaker, og det kan stilles vilkår for eventuelle dispensasjoner med utgangspunkt i  
disse punktene:  

 

 Det tillates kun én fritidsbolig pr. eiendom og deling tillates ikke.  

 Fritidsboliger bør ha en klar lengderetning som følger høydekotene og ha hovedmøne-retning 
som følger byggets lengderetning. Bygning bør ha tradisjonelt saltak tekket med mørkt, matt 
materiale og takvinkel mellom 22 og 36 grader. Maksimal mønehøyde bør ikke overstige 5,5 
meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå (jfr. TEK), og opprinnelig terreng bør ikke 
endres mer enn 1,5 meter. 



 41  

 Maksimal BYA=120 m2, største bygning 100 m2 , maks 3 bygninger. Innenfor 
byggeforbudssonen mot vann og vassdrag er maksimal BYA= 80 m2, største bygning 60 m2, 
maks 3 bygninger. Arealgrensene gjelder ikke innenfor Hensynssone Fjorda.  

 Det presiseres at det er byggeforbud i 100-meters beltet på Fjorda, og det fastsettes derfor 
ikke noen maks.grense for hyttestørrelse innenfor Hensynssone Fjorda. 

 På fritidseiendommer i byggeforbudssonen langs vassdrag (jfr. § 5) bør samlet areal for 
terrasser og verandaer ikke overstige 20 m2, og på eiendommer utenfor byggeforbudssonen 
bør samlet areal for terrasser og verandaer ikke overstige 30 m2. Terrasser og verandaer skal 
tilpasses det naturlige terrenget og ligge så lavt som mulig. Det tillates ikke etablering av 
frittliggende terrasser og verandaer.  

 Det kan tillates å gjerde inn en naturlig del av tunet rundt en fritidsbolig, inntil 200 m2 , hvor 
bygningene danner en del av inngjerdingen. Gjerde bør være av tre og grind/port bør slå 
utover og kunne åpnes innenfra av dyr 

 
Omsøkt tiltak ligger også innenfor hensynssone Regionalt viktig friluftsområde Øståsen, med  
følgende retningslinjer: 
 

 I disse områdene kan det gjennomføres tiltak som tilrettelegger for friluftslivet.  

 Friluftslivstiltak skal ikke iverksettes dersom de kommer i konflikt med kulturminner, biologisk 
mangfold eller driftsmessige forhold i skogbruket.  

 Nye områder for fritidsbebyggelse skal avklares gjennom kommuneplanens arealdel. Hensynet til 
friluftslivet skal tillegges spesiell vekt, også sett i forhold til adkomst til områdene.  

 Det tillates ikke ny spredt fritidsbebyggelse.  

 For eksisterende eiendommer for fritidsbebyggelse i dette området gjelder samme arealgrense for 
fritidsbebyggelse som i LNF-områdene generelt.  

 I henhold til Levende skog standarden og Skogbruksstandarden skal det ved etablering av nye 
driftsveger for skogbruket tas hensyn til eksisterende skiløyper og merkede turstier. Ved kryssing av 
slike skal det tilrettelegges for nødvendig passasje av skjæringer og fyllinger langs vegen. Etter 
avsluttet skogsdrift i området skal skiløyper og merkede turstier ryddes og i størst mulig grad 
tilbakeføres til opprinnelig stand. 

 
 
Ansvarlig søker skriver følgende i sin søknad om dispensasjon: 

 
Kort beskrivelse av tiltaket 
Riving av eksisterende hytte og skur. Det skal bygges ny hytte og ny garasje. Nytt 
kloakkanlegg er gjort og godkjent av gran kommune.  
 
Det søkes dispensasjon fra følgende plan/bestemmelse/forskrift 
Kommuneplanens arealdel. Det søkes om å øke høyden på hytta til en mønehøyde på 5,94m 
fra det tillatte som er 5,50m. Dette for at den lille hemsen (2 etasje) skal bli litt mer 
komfortabel.  
Det søkes også om disp. fra § 8 utbygging i sikringssone for vannkilde.  
 
Begrunnelse for søknaden 
Eksisterende hytte er i en slik forfatning at den må rives. Bjelkelaget over krypkjeller er hel 
oppråtnet grunnet manglende lufting. Skuret er også helt falleferdig. Den nye hytta blir satt 
opp på samme sted som den gamle, men noe større. Ny hytte og garasje vil ikke overskride 
120m2 som er bet som et tillatt på tomta.  

 
 
Konsekvenser for de hensyn planen/bestemmelsen7forskrift er satt til å ivareta jf. § 19-2. 



 42  

I dette tilfellet vil ikke dette få noen betydelig konsekvens dersom høyden økes med 44cm. 
(flatt terreng) 

 
Ansvarlig søker skriver at de søker dispensasjon fra § 8 utbygging i sikringssone for 
vannkilde. Eiendommen ligger innenfor en markert sikringssone for nedslagsfelt for 
drikkevann i kommuneplanens arealdel. Denne sikringssonen for nedslagsfelt for drikkevann 
har ingen bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Av den grunn er ikke dette et forhold 
ansvarlig søker trenger å søke dispensasjon fra. Rådmannen har vært i kontakt med 
mattilsynet som har ansvaret for å bevare drikkevannskildene, og fått orientering om at 
dette er ikke en type sak de vurderer. Av den grunn hadde de ingen bemerkninger angående 
tiltaket.  
 
 
Tegninger/illustrasjoner av omsøkt tiltak 

 

 
 

 
 
 
Uttalelse fra regionale myndigheter 
Gran kommune har mottatt følgende uttalelse fra Oppland fylkeskommune: 
 

Vi viser til henvendelse fra Gran kommune datert 08.01.2019,ref 18/03945-4 joen. 
 
Ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. 
Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet 
automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

  
Fylkesmannen i innlandet har ikke svart på kommunens henvendelse.  

 
 
 
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og kommunens arealplan.  
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Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel for Gran kommune, vedtatt den 26.05.2011. 
 
 
Gjeldende vedtak 
Det er ikke fattet noen vedtak i saken.  
 
Økonomi 
Ikke relevant 
 
Bemanning 
Ikke relevant 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Generelt 
Selv om vilkåret for grunngitt søknad med overvekt av hensyn, taler for at dispensasjon kan gis, har 
søkeren ikke rettskrav på å få dispensasjon. Kommunen kan avslå en dispensasjonssøknad fordi den 
foretrekker å avvente planbehandling eller ønsker å være lojal mot gjeldende plan. Kommunen kan 
også avslå en dispensasjonssøknad fordi en ønsker utarbeidet ny reguleringsplan for tiltaket. 
Vurderingen om dispensasjon bør gis er ikke helt fri, men avgrenses av politiske føringer og 
myndighetsmisbrukslæren. Myndighetsmisbruk vil være utenforliggende hensyn, vilkårlighet, 
urimelighet og usaklig forskjellsbehandling.   
  
Eksempelvis vil utstrakt dispensasjonspraksis kunne føre til usaklig forskjellsbehandling ved senere 
avslag. Det kan da være nødvendig å revidere plangrunnlaget, dersom en ønsker å innføre en 
strengere dispensasjonspraksis. Når en skal vurdere om det foreligger en overvekt av hensyn, må en 
foreta en avveining av de momenter som taler for dispensasjon mot de som taler i mot. Dersom de 
interesser planen skal ivareta ikke blir skadelidende, så taler det i retning av at det foreligger 
overvekt av hensyn.  
 
Dispensasjons fra plan 
Dispensasjoner fra planer reiser særlige spørsmål. Planen er blitt gitt til gjennom en omfattende 
beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. De 
omhandler konkret vurderte forhold knyttet til arealutnyttelsen innenfor et bestemt område, og det 
skal ikke være kurant å fravike disse.  
 
 
 
Gran kommune skal være restriktive mot å tillate ny bebyggelse i LNF-områder som ikke er i samsvar 
med plan. For de tiltak hvor det er utarbeidet en dispensasjonspraksis vil et fravik fra denne 
praksisen vanskelig kunne tillates. I saker hvor det kan skapes presedens bør ikke tiltak tillates. Det er 
rådmannens vurdering at en uheldig presedens vil kunne oppstå ved å innvilge dispensasjon.  
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Nedenfor er den aktuelle bestemmelsen, fra dispensasjonspraksisen, som dette tiltaket bryter med: 
 

 Fritidsboliger bør ha en klar lengderetning som følger høydekotene og ha hovedmøne-retning som 
følger byggets lengderetning. Bygning bør ha tradisjonelt saltak tekket med mørkt, matt materiale og 
takvinkel mellom 22 og 36 grader. Maksimal mønehøyde bør ikke overstige 5,5 meter målt fra planert 
terrengs gjennomsnittsnivå (jfr. TEK), og opprinnelig terreng bør ikke endres mer enn 1,5 meter. 
 

1. Om adgangen til å innvilge dispensasjoner 
 
Pbl. § 19-2 andre ledd – dispensasjonsbestemmelsen sier at: 
 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

 
Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov eller gjeldende 
planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet.  En praksis der det stadig gis 
enkeltdispensasjoner, uthuler og svekker arealplaner som overordnet styringsverktøy, og gir dårlig 
forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere.  
 
Ved denne vurderingen må kommunen ta utgangspunkt i den konkrete planen: Hva skal planen og 
bestemmelsene ivareta? Hvilke konkrete hensyn ligger bak planen eller reguleringsformålet det nå 
søkes dispensasjon fra?  
 
Hvis kommunen vurderer at hensikten med bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon, kan det ikke gis dispensasjon. Da er det ikke nødvendig å vurdere om fordelene er klart 
større enn ulempene. 
 

2. Kommunens vurdering 
Dispensasjonsbestemmelsen i pbl viser til to forhold som må være oppfylt for at det kan innvilges 
dispensasjon. 1) Det er at hensynet til bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt, og at 2) det må være klart større fordeler enn ulemper ved å gi en dispensasjon etter en 
samlet vurdering. 

 
2.1. Dispensasjon fra LNF-formålet og mønehøyde 

 
1) Vurdere hvorvidt hensynet bak bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge 

dispensasjonen.  
 
Som nevnt er det utarbeidet retningslinjer for en dispensasjonspraksis for eksisterende 
fritidsboligeiendommer innenfor LNF-formålet. Siden omsøkt tiltak ikke tilfredsstiller disse 
retningslinjene er rådmannens innstilling at kommunen forholder seg lojal til kommuneplanens 
arealdel og ikke innvilger dispensasjon.  
 
Å innvilge dispensasjon vil kunne skape en uheldig presedens og forskjellbehandling i fremtiden.  
 

2) Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 

 
Ved vurdering av en dispensasjon skal samfunnsmessige hensyn vektes tyngre enn private hensyn.  
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I dispensasjonssøknaden blir det beskrevet at årsaken til at det søkes om dispensasjon for 
høydebestemmelsene er at de ønsker en mer komfortabel hems. Et ønske om å få mer plass er ikke 
et samfunnsmessig hensyn, og kan derfor ikke tillegges vesentlig vekt i en dispensasjonsvurdering.  
 
Konsekvensene ved å innvilge dispensasjonen er ikke store. Rådmannen ønsker å være lojal mot de 
vedtatt bestemmelsene. Det gir også en større forutsigbarhet for framtidige søkere, men det er mulig 
å ha en annen politisk vurdering.  
 
Kommunen anser at fordelene ved å innvilge dispensasjonen ikke har en klar overvekt.  
 
Rådmannen anser at vilkår etter pbl § 19-2 om dispensasjon etter en samlet vurdering ikke er 
tilstede, og at dispensasjon fra LNF-området ikke kan innvilges.  
 
 
Rådmannens innstilling er derfor følgende: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel § 4 vedrørende tiltak i LNF-området i henhold til retningslinjene for 
dispensasjonspraksis for eksisterende fritidsboligeiendommer i LNF-området, da det etter en samlet 
vurdering ikke foreligger en overvekt av hensyn som taler for å gi dispensasjon i saken. 
 
Vedtaket kan påklages.  En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra 
mottak av dette vedtaket. 
 
Alternativ løsning  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel vedrørende bestemmelsen om mønehøyde for eksisterende 
fritidsboligeiendommer innenfor LNF-formålet og tiltak innenfor LNF-formålet (landbruks-, natur- og 
friluftsområde), til eksisterende fritidsboligeiendom i LNF-område. Det foreligger en overvekt av 
hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis.  
 
Dispensasjon gis på følgende vilkår: 
 

1. Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk fredede kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeid straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikrings soner på fem meter, jf. kulturminneloven § 8. Melding skal snarest sendes til 
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene 
for dette. 

 
Vedtaket kan påklages.  En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra 
mottak av dette vedtaket. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen 
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Dato: 28. februar 2019 
Godkjent av rådmannen 
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12/19 65/41 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende tiltak i 
flomsone  - Bruksendring fra restaurant til frisørsalong 
 
Arkivsak-dok.  18/04070-6 
Arkivkode.  65/41  
Saksbehandler  Karoline Unnli Mathisen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 12/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 10.1 i 
reguleringsplan (E-238) for Brandbu sentrum sør-vest, vedrørende tiltak i fareområde før 
flomsikringstiltak er gjennomført.  
 
Kommunen anser at en dispensasjon vil tilsidesette de hensyn som er satt i reguleringsplanen 
vedrørende flomfare.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Søknad om dispensasjon  Nei 
 
 

Oppsummering 
Første etasje i bygget er i dag i bruk som restaurant, og det ønskes nå å endre bruken av lokalet til 
frisørsalong.  En slik endring av bruk defineres som en bruksendring.  
 
Eiendommen omfattes av den dokumenterte flomsonen for Brandbu sentrum, og et nytt tiltak i de 
nevnte lokaler må blant annet behandles som dispensasjon fra sikringssonen for flom i 
reguleringsplanen. 
 
Dette saksframlegget omhandler kun søknad om dispensasjon fra bestemmelsen om at det i dette 
området ikke kan godkjennes vesentlig endring av eksisterende bygg, før flomsikring er 
gjennomført. Byggesaken vil bli behandlet administrativt dersom planutvalget er positive til å gi 
dispensasjon fra reguleringsplanen. 

 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Det ønskes bruksendring til frisørsalong i lokalene som i dag benyttes som restaurant.  
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Før byggesak kan vurdere en søknad om bruksendring, må det avklares om det kan gis dispensasjon 
for nye tiltak innen for området markert som flomsone H320_1 i reguleringsplankartet. Se kartutsnitt 
under, der omsøkt eiendom er markert med blått omriss. 

 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  
 
Eksisterende planer 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan E-238 Brandbu sentrum sør-vest, vedtatt den 16.11.2017, 
med endring av reguleringsbestemmelser (etter innsigelse fra NVE) vedtatt den 15.02.2018 .  
 
Gjeldende vedtak 
Lokalene er i dag godkjent til restaurantdrift, med vedtak av 01.09.2015.  
 
Økonomi 
Se under pkt. vurdering.  
 
Bemanning 
Ikke aktuelt her.  
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet NEI 
Eldrerådet NEI 
Rådet for funksjonshemmede NEI 
Andre råd eller utvalg NEI 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Dispensasjonsbehandling  
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelse § 10.1 for endring av eksisterende bygg 
før flomsikring er gjennomført. Bestemmelsen gjengis nedenfor i kursiv;  
 
Det tillates ikke oppføring av nye bygg eller vesentlig endring av eksisterende, før flomsikring er gjennomført. 
 
Etter at sikring er gjennomført, tillates ikke kjeller på nye bygg, med unntak av parkeringskjellere som tåler 
vanninntrenging i grunnen. Alt teknisk utstyr i parkeringskjellere må installeres slik at det ikke blir utsatt for 
vannpåvirkning. 

 
Dispensasjonssøknaden 
For å kunne gi dispensasjon, må det foreligge en grunngitt søknad. Ansvarlig søker oppgir følgende 
begrunnelse for å få dispensasjon: 
 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for Brandbu sentrum nord/øst Vedr. 
10.1 Flomfare før flomsikring (H320_1) 
 
Det tillates ikke oppføring av nye bygg eller vesentlig endring av eksisterende, før flomsikring er 
gjennomført. 
 
Vi søker om en bruksendring av halve næringsarealet i første etasje som pr. idag er godkjent som 
restaurant. Det ønskes innredet til frisørsalong, som ikke medfører noen bygningsmesssige endringer 
utover ventilasjonsanlegget, som henger i taket. 
Når det gjelder interiørmessige løsninger og utstyr, er vel frisørfaget mindre avhengig av tung  
innredning som skades av evt. flomvann. 
Bygget ligger mellom tverrprofil nr. 7 og 8 i Brandbu sentrum flomsonekart, Rapport nr 5/2007,NVE. 
Gulvet ligger på 135.05 moh og den eventuelle 200-årsflommen vil stå ca 70 cm over gulvet medregnet 
20 % tillegg for et våtere vær framover. 
 
Det ser således ut som om fordelene ved å endre bruken av lokalene er vesentlig 
større enn om man skulle fortsette å drifte et restaurantkjøkken her. 

 
 
Om vurderingen: 
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Kommunen må i hvert enkelt tilfelle foreta en konkret og 
reell vurdering av alle relevante forhold. I vurderingen er det viktig å vektlegge hva det aktuelle 
området er utlagt til i planen og den begrunnelsen som er gitt for dette.  
 
 
 
 
 



 50  

Plan- og bygningsloven § 19-2 angir hvilke hensyn som skal tillegges vekt i dispensasjonssaker.  
 
 • Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. 

• Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
 formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 

 • Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 • Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 • Det kan dispenseres fra plankrav under forutsetning av at planen ikke krever konsekvensutredning. 
 • Det skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
 • Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 

• Kommunen bør ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt 
 om dispensasjonssøknaden. 
• Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelig er spesielt nevnt som hensyn som skal vektlegges. 

 
Dispensasjonsvurdering: 
Generelt 
Selv om vilkåret for grunngitt søknad med overvekt av hensyn, taler for at dispensasjon kan gis, har 
søkeren ikke rettskrav på å få dispensasjon. Kommunen kan avslå en dispensasjonssøknad fordi den 
foretrekker å avvente planbehandling eller ønsker å være lojal mot gjeldene plan. Kommunen kan 
også avslå en dispensasjonssøknad fordi en ønsker utarbeidet ny reguleringsplan for tiltaket.  
 
Vurderingen om dispensasjon bør gis er ikke helt fri, men avgrenses av politiske føringer og 
myndighetsmisbrukslæren. Myndighetsmisbruk vil være utenforliggende hensyn, vilkårlighet, 
urimelighet og usaklig forskjellsbehandling. Eksempelvis vil utstrakt dispensasjonspraksis kunne føre 
til usaklig forskjellsbehandling ved senere avslag. Det kan da være nødvendig å revidere 
plangrunnlaget, dersom en ønsker å innføre en strengere dispensasjonspraksis. 
 
Når en skal vurdere om det foreligger særlig grunner, må en foreta en avveining av de momenter 
som taler for dispensasjon mot de som taler imot. Dersom de interesser planen skal ivareta ikke blir 
skadelidende, så taler det i retning av at det foreligger overvekt av hensyn. 
 
Denne saken omhandler bruksendring av lokaler i et område omfattet av flomfare. Dette er regulert 
inn i plankartet med sikringssone og bestemmelsene til planen.  
 
Områder som er særlig utsatt for skade eller ulempe på grunn av naturgitte eller miljømessige 
forhold, vil ikke være egnet til bebyggelse – i hvert fall ikke uten spesielle tiltak.  
 
 

Blir hensynet bak bestemmelsen § 10.1 om flomfare vesentlig tilsidesatt? 
I denne saken søkes dispensasjon fra reguleringsplanen i forhold til flomfare før flomsikring, H320_1, 
§ 10.1.  
 

10.1 Flomfare før flomsikring (H320_1) 
Det tillates ikke oppføring av nye bygg eller vesentlig endring av eksisterende, før 
flomsikring er gjennomført. 
Etter at sikring er gjennomført, tillates ikke kjeller på nye bygg, med unntak av  
parkeringskjellere som tåler vanninntrenging i grunnen. Alt teknisk utstyr i parkeringskjellere 
må installeres slik at det ikke blir utsatt for vannpåvirkning. 

 
Bestemmelsen er satt på bakgrunn av beregninger foretatt av NVE i 2007. I juli 2018 mottok Gran 
kommune en ny teknisk del av planen og kostnadsoverslaget prosjektert av Dr. Blasy - Dr Øverland på 
lokal høring. Denne planen er utarbeidet med utgangspunkt i nyere flomberegninger. 
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Kartutsnittet under viser oversvømte områder ved 200-års flom med klimapåslag før det er utført 
flomsikringstiltak i Brandbu, altså nåsituasjonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For eiendom 65/41, som denne saken dreier seg om, vil det si en vanndybde på 1,5 meter over 
dekke på torget. 
 
Hensynene bak bestemmelsene er å hindre skader på bygninger og materiell ved en eventuell flom. 
Slike skader kan medføre store økonomiske konsekvenser både for private huseiere, for 
forsikringsselskaper og for det offentlige. 
 
Ansvarlig søker skriver at lokalet i første etasje ligger med gulv på kote 135,05 moh, noe som ikke 
stemmer. Flomsonen er vist til kote 165,40 moh. på torget uten for bygget, i revidert plan fra 2018.  
Rådmannen har ikke dokumentasjon på hva kotehøyden er for gulvet i første etasje, men ved en 200-
års flom vil vannet ligge over gulvhøyden før tiltakene i flomsikringsplanen er utført. 
 
Det er en pågående prosess med flomsikring av Brandbu, noe som vil redusere mulighet for flom i 
sentrum. Dette vil også bedre situasjonen for Torgvegen 6. Inntil flomsikringen er gjennomført, vil 
kommunen måtte vurdere byggesaker i medhold av de vurderinger som er foretatt av NVE i 
forbindelse med flomfare. Sagt med andre ord, inntil Brandbu sentrum er flomsikret, vil det foreligge 
en potensiell fare for flom i eksisterende bygninger hvor det ikke er utført spesielle sikringstiltak.  
 
Rådmannen vurderer derfor at tiltaket vesentlig tilsidesetter bestemmelse om flomfare. Slikt sett kan 
det ikke anbefales at det gis dispensasjon i foreliggende sak. Det er derfor heller ikke nødvendig å 
vurdere hvorvidt tiltaket har en klar overvekt av fordeler enn ulemper.   
 
 
 
 
 
 



 52  

Avsluttende kommentarer 
Fordelene ved tiltaket er at lokaler i Brandbu sentrum er i bruk. Tiltaket i seg selv vil være et positivt 
element for sentrumskjernen, og vil etter Rådmannens syn kunne bidra til økt og ønsket aktivitet i 
sentrum.  
 
Rådmannen vil også presisere at denne dispensasjonssaken er mer utsatt med tanke på flomfare enn 
for dispensasjonssaken i Storlinna 44 (Peppes pizza), noe som er godt illustrert i vanndybdekartet. Se 
utsnitt av kartet under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulempene ved en dispensasjon, er som nevnt over at det ved en flom kan innebære at lokalene 
oversvømmes ved vannstand opp mot en 200-års flom. Rådmannen mener derfor han på faglig 
grunnlag ikke kan være positiv til å gi en dispensasjon for tiltak fra sikringssonen.   
 

Krav i plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven har egen bestemmelse vedrørende krav til byggegrunn og miljøforhold, jf. pbl 
§ 28-1 disse gjelder uavhengig av planstatus i området: 
 
Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare 
eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
 
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot opprettelse eller 
endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særskilte krav til byggegrunn, bebyggelse og 
uteareal.  
(…) 
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Hovedregelen er at potensielle fareområder bør avklares og synliggjøres i plan. Plan- og 
bygningsloven § 28-1 er en sikkerhetsventil1, og kommer til anvendelse i situasjoner der  

 det ikke foreligger plan, eller  

 der man ved utarbeidelse av plan ikke var klar over at det forelå fare, eller  

 der det foreligger ny kunnskap eller endrete forhold som tilsier at området ikke bør utbygges 
 
I denne saken er det en gjeldende plan som tar hensyn til den kjente flomfaren, med bestemmelser 
om at det må gjennomføres flomsikringstiltak, og det er det tiltakshaver søker dispensasjons fra. 
 
I 2016 ble det gitt unntak2 fra krav i TEK § 7-2 på samme eiendom for oppføring av boder, søppelrom, 
entre og uteoppholdsrom tilhørende boligene i andre og tredje etasje. Unntaket ble gitt med vilkår 
om at «Boder, søppelrom, utomhusinstallasjoner og øvrig renovert bygningsmasse i flomutsatt 
høyde må prosjekteres og utføres slik at de tåler oversvømmelse.» 
 
På den tiden var ikke gjeldene reguleringsplan vedtatt, og unntaksforholdene gjaldt kun for 
etablering av boder, søppelrom, entre og uteoppholdsareal innenfor et område det var kjent at var 
flomutsatt. Altså det ble vurdert etter pbl § 28-1 siden det forelå ny kjent kunnskap som ikke var 
avklart i reguleringsplanen på den tiden. 
 
På generelt grunnlag mener Rådmannen det er uheldig å gi dispensasjon eller unntak fra tekniske 
krav i forhold til tiltak i flomsoner, uavhengig av hvilken bruk disse har.  
 

Byggtekniske krav 
Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 presiserer hva de tekniske kravene til byggverk, er med tanke 
på sikkerhet mot naturpåkjenninger (flom, skred osv.), hjemlet i pbl. §§ 28-1 og 29-5. Det følger av § 
29-5 at ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til 
sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas. 
 
Paragraf 7-2 annet ledd i TEK17 setter krav til at det for byggverk som ligger i flomutsatt område skal 
dimensjoneres eller sikres mot flom iht. sikkerhetsklassene F1 til F3.  
 

For byggverk i flomutsatt område skal det fastsettes sikkerhetsklasse for flom etter tabellen under. 
Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige 
sannsynlighet i tabellen ikke overskrides. Dersom det er fare for liv, fastsettes sikkerhetsklasse som for 
skred, jf. § 7-3.  
 

Tabell: Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område 

Sikkerhetsklasse for flom  Konsekvens  Største nominelle årlige sannsynlighet  

F1  liten  1/20  

F2  middels  1/200  

F3  stor  1/1000  

 
For dette tiltaket er sikkerhetsklassen for flom F2, dvs. middels konsekvens.  
 
Det er i denne saken ikke søkt om unntak fra krav i TEK17, kapittel 7. De kravene vil derfor gjelde fullt 
ut selv om Planutvalget velger å innvilge dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplanen. 

                                                           
1
 Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 

2
 Jf. 31-2 fjerde ledd i Plan- og bygningsloven (unntaksbestemmelsen) 
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Dispensasjonsvurderingen gjelder kun dispensasjon for tiltak innenfor sikringssonen før sikringstiltak 
er utført. 
 
 

Alternativt vedtak 
Det gis dispensasjon i medhold av pbl § 19-2 fra reguleringsplanen § 10.1 vedrørende tiltak innenfor 
hensynssonen før flomsikring er utført.  
 
Ansvarlig søker har lagt vekt på at denne saken gjelder bruksendring av eksisterende lokaler og at det 
ikke innebærer store bygningsmessige endringer. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende 
endring av eksisterende bygg før flomsikringen er gjennomført, jf. § 10.1. Etter en samlet vurdering 
anses fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. Det kan ikke sees at hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 
tilsidesatt. Dispensasjonen gjelder ikke unntak fra krav i pbl eller TEK17. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilt utover varsling til berørte naboer. 
 

 
Dato: 7. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
  



 55  

13/19 Klagesak vedrørende saksbehandling av regulering av Brandbu sentrum 
 
Arkivsak-dok.  16/00003-107 
Arkivkode.  Brandbu sentrum  
Saksbehandler  Anne Borgedahl 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 13/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtak av 9.1.2019 opprettholdes. Klage over vedtak av reguleringsplan for Brandbu sentrum 

sør/vest avvises med hjemmel i fvl. § 33 2.ledd siste setning.  
2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Reguleringsplankart Brandbu sør/vest 
Reguleringsbestemmelser reguleringsplan Brandbu sør/vest 
Klage mottatt 8.1.2019 
Vedtak om avvisning 9.1.2019 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Klage over avvisningsvedtak                  Ja  
 

Oppsummering 
Kommunen mottok klage over vedtak om reguleringsplan for Brandbu sør/vest den 12.12.2018. 
Klagen ble avvist i vedtak den 9.1.2019 med begrunnelse i at klagen ikke var fremsatt innen 
klagefristen etter forvaltningsloven. Kommunens avvisning er igjen blitt påklaget, og er gjenstand 
for behandlingen i fortsettelsen.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Saken omhandler i hovedsak hvorvidt det er anledning til å klage på enkelte tiltak som berører en 
eiendom vedtatt i en reguleringsplan etter klagefristen etter forvaltningsloven er utløpt.  
 
Advokatfirmaet Halvorsen & Co representerer Smedsrudbrovolden sameie, som er eier av gnr/bnr 
66/17 i Gran kommune. Eiendommen er i sin helhet omfattet av reguleringsplan for Brandbu 
sentrum sør/vest.  
 
Reguleringsplan for Brandbu sør/vest ble vedtatt av Gran kommunestyre den 16.11.2017, sak 
87/17. NVE hadde innsigelse til planen, som innebar at det måtte fattes nytt planvedtak med 
endring av reguleringsbestemmelsene og endelig vedtak av reguleringsplan for Brandbu sør/vest ble 
fattet av Gran kommunestyre i møte 15.02.2018, sak 10/18.  
 

Varsel om klage ble mottatt av klagers prosessfullmektig, adv. Lotte Lundby Kristiansen ved 
advokatfirmaet Halvorsen & Co, den 12.12.2018. Utfyllende klage ble mottatt 08.01.2019. Klagers 
prinsipale anførsel var at kommunen ikke har fulgt sin utredningsplikt før vedtak i reguleringsplanen 
ble fattet, jf. fvl § 17. 
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Kommunen avviste klagen i eget vedtak den 9.1.2019. Det ble i vurderingen vist til at klagefristen 
etter forvaltningsloven var oversittet og at klagen av den grunn måtte avvises med hjemmel i fvl § 33 
2.ledd siste setning.  
 

Kommunen mottok klage over avvisningsvedtaket den 29.1.2019. Det legges til grunn i klagen at 
kommunens avvisningsvedtak av 9.1.2019 er feilaktig da klagen ikke påklager selve 
reguleringsplanen. Deler av klagen siteres under: 
 
«Det som påklages er kommunens saksbehandling av følgende konkrete tiltak: 

 Plassering av gangvei på flomvollen, med direkte innsyn til beboerne av sameiet beboelsesrom. 

 Plassering av pumpe hus på eiendommen 

 Flomvollens plassering ved at den ikke følger elven. 
 
I avvisningsvedtaket fra Gran kommune vises det til vedtak fattet av Gran kommunestyre 16.11.2017 samt 
15.02.2018, hvor reguleringsplanen ble vedtatt. Disse planene er gjennomgått grundig, og ingen av de forhold 
som påklages er nærmere regulert i planen. Det er dermed en feilaktig slutning at klagefristen settes til tre uker 
etter disse datoer. 
 
Gran kommune har selv uttalt i møte med undertegnede at plasseringen av de påklagede forhold er fattet i et 
særvedtak. Klagefristen begynner dermed først å løpe når disse er fattet, og kommet til de berørtes kunnskap 
ved underretning. (…) 
Advokatfirmaet Halvorsen & Co har fått oversendt alle sakens dokumenter fra Gran kommune. En 
gjennomgang av disse har ikke avdekket når et slikt særvedtak eventuelt skulle være fattet, og i så fall når 
klagefristen skulle begynne å løpe. 
(…) 
Sameiet kan ikke se at det er gitt noen underretning om vedtaket om pumpestasjonen eller gangveiens 
plassering. Det er heller ikke signalisert fra kommunens side at underrettingen skjedde gjennom offentlig 
kunngjøring.  
(…) 
På bakgrunn av vedtakets sterke inngripende karakter, skulle vedtaket vært underrettet de berørte parter. Når 
dette ikke er gjort, kan ikke borgerne bli skadelidende for en slik saksbehandlingsfeil i spørsmålet om foreldelse. 
Kommunens avvisning av klagen må derfor omgjøres og den opprinnelige klagen behandles.» 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan – og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan for Brandbu sør/vest vedtatt av Gran kommunestyre den 16.11.2017, med endringer 
vedtatt den 15.2.2018. 
 
Gjeldende vedtak 
KST-vedtak 15.2.2018, sak 10/18.  
 
Økonomi 
Ikke relevant her 
Bemanning 
Ikke relevant her  
 

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

Vurdering/alternative løsninger 

Avvisningsvedtaket av 9.1.2019 
Det er klagen over kommunens avvisningsvedtak 9.1.2019 som er til behandling. Spørsmålet er 
således om avvisningsvedtaket er gyldig.  
 
Klagers prosessfullmektig er tydelig på at kommunen har misforstått klagen, da klagen etter deres 
syn omhandler forhold som ikke er avklart i reguleringsplanen. Dette blir nærmere omtalt under i 
avsnittet «Vurdering av klagers anførsler».  
 
Rådmannen mener kommunens avvisning av klagen på vedtak av 9.1.2019 er gyldig. Her har klagers 
prosessfullmektig ikke lest reguleringsplanen korrekt.  
Den alminnelige klagefrist på et enkeltvedtak etter fvl § 29 er 3 uker. Det vises derfor til den 
vurdering som er foretatt i vedtaket i sin helhet.  
 
Forvaltningsloven § 33 2.ledd fastslår at «Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir 
grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom 
vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog § 31.»  
Klagefrist over enkeltvedtak er 3 uker etter forvaltningsloven § 29. Siden klagen fra sameiet er 
kommet inn nesten 9 måneder etter at klagefristen utløp, vil ikke vilkårene for å behandle denne 
foreligge. Kommunen har også i sitt vedtak den 9.1.2019 helt korrekt vurdert klagen i forhold til 
forvaltningslovens regler om oppreisning, § 31, hvor det er vurdert at vilkåret her heller ikke er 
oppfylt. Reguleringsplanvedtaket ble sendt til alle de berørte i sameiet, og det er ingenting som tilsier 
at disse ikke skulle hatt anledning til å klage innen fristen. Rådmannen kan heller ikke se at det 
foreligger andre «særlige grunner» som gjør at klagen bør prøves. Sameiets høringsuttalelser ble 
behandlet i forbindelse med reguleringssaken, og foreliggende klage inneholder ingen nye 
momenter. 
Det er på slik bakgrunn Rådmannen mener at klage over kommunens avvisningsvedtak ikke føre 
frem. 
 
Nærmere vurdering av klagers anførsler 
Det legges til grunn i klagen at det ikke er reguleringsplanen som er påklaget, men heller følgende 
konkrete tiltak: 

1. Plassering av flomvoll og gangvei på flomvoll 
2. Plassering av pumpehus 
 

 
Rådmannen legger til grunn at de ovennevnte punkter i all hovedsak omfattes av reguleringsplanen, 
med unntak av plassering av pumpehuset.  
 
 
 
 

1. Vedrørende flomvoll og gangvei på denne 
 

1.1. Kommunen tilbakeviser klagers påstand, flomvoll og gangvei er regulert 
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Vedrørende plassering av gangvei på flomvoll samt flomvollens plassering, er dette noe som 
fremgår av reguleringskartet. Det er også utarbeidet egen reguleringsbestemmelse for dette 
i pkt. 10.2 (deler av bestemmelsen siteres under): 

10.2 Flomfare etter flomsikring (H320_2)  

Innenfor området skal det etableres flomsikringstiltak i henhold til NVEs planer. Området skal være 
offentlig eid (…). 

 

Arbeidet med å få en akseptabel plan for flomsikring av Brandbu sentrum har pågått i flere 
år. Kontakten mellom sentrum og Vigga har vært et tilbakevendende ønske fra mange 
beboere og brukere av Brandbu sentrum. Kommunen har derfor i forkant av planarbeidet 
kommunisert til NVE at det er ønskelig med en gangveg langs elva og mulighet til å komme 
ned til elvebredden også for bevegelseshemmede, med en mulig tilpasset fiskeplass. NVE har 
derfor lagt inn gangveg på toppen av flomvollen der det har vært mulig. NVE vil uansett 
kreve en utforming på vollen, som muliggjør kjøring med redskap for vedlikehold av 
flomverkene. 

 
Under er det lagt inn reguleringskart over klagers eiendom,Gbnr. 66/17.  
Her fremkommer tydelig plassering av flomvoll og gangvei.  

 
Flomvoll  Tursti 

 
 

1.2. Bakgrunn for planen vedrørende flomvoll: 
 

Klagers prosessfullmektig hevder det er fattet særvedtak i saken som vil innskrenke 
sameiernes eierrettigheter. Det er ikke angitt når et slikt særvedtak er fattet. På denne 
bakgrunn anser Rådmannen at det er behov for å orientere litt om bakgrunn for 
reguleringsplanarbeidet:  
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NVE oversendte tiltaksplan for flomsikring til lokal høring den 21.07.2014. Kommunestyret 
vedtok 11. desember 2014 å utrede en ny flomforebyggingsplan for Vigga, der en vurderer 
senkning av elveleiet. 

 
I forbindelse med sak om finansiering av en slik utredning, vedtok Gran kommunestyre i 
møte 24.09.2015 (sak 82/15) følgende:  
«Kommunestyret i Gran er bekymret for høyden på flomverk i Brandbu og virkningene dette vil få på 
Brandbu sentrum. Det er derfor viktig å få undersøkt videre mulighetene for å få senket høyden på 
flomvoller og murer. 
Kommunestyret viser til møtet med NVE 16.09.15, og ber NVE arbeide videre med forslag som kom 
fram under dette møtet for å vurdere tiltak som kan gi lavere voller og murer: 

- Senking og breddeutvidelse av Vigga ved Augedal bru 
- Utvidelse av elveløpet langs vestre bredd fra Orhagan bru og nordover 

Forutsetning skal være at flomvoller med gang/sykkelvei legges inntil elva for å bruke så lite areal som 
mulig, og at elva settes i stand med tilrettelagte gyteplasser. Kommunestyret ber om at arbeidet så 
langt som mulig utføres i dialog med prosjektet stedsutvikling Brandbu, grunneiere, politiske 
representanter utnevnt av kommunestyret og andre aktuelle parter.» 

 
NVE jobbet videre med saken og presenterte i møte den 24.11.2015, et forslag til tiltaksplan, 
basert på Kommunestyrets vedtak. Dette forslaget ble også presentert for kommunestyret i 
møte 21.01.2016 og kommunestyret fattet i sak 1/16 følgende prinsippvedtak: 
«Gran kommunestyre slutter seg til prinsippene i NVEs forslag til flomsikringsplan for Vigga gjennom 
Brandbu sentrum. 
Det forutsettes at NVE i det videre arbeidet klargjør kostnader, løsninger for kommunalt ledningsnett, 
eventuelle virkninger for fundamentering av bygninger i Brandbu sentrum og tiltak for å bevare livet i 
elva. 
Gran kommune har ikke tatt stilling til kostnadsfordeling ved gjennomføring av tiltakene. 
Gran kommune varsler oppstart av reguleringsplanarbeid ihht. framlagt utkast pr. 21.01.2016.» 

 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 30.03 2016 og planprogram ble sendt på høring. 
Planprogrammet ble fastsatt av planutvalget i møte 29.06.2016, sak 25/16. 

 
Planutvalget behandlet prinsippet for planlegging forbi Smedsrudbrovollen sameies eiendom 
i egen sak den 30.11.2016, (sak 41/16). Vedtaket anses som prosessledende og er ikke å 
betrakte som et enkeltvedtak: «Videre planlegging skal ta utgangspunkt i kommunestyrets 

prinsippvedtak av 21.01.2016. Gangveg og friområde opprettholdes som vist i NVEs planer. Gran 
kommune skal ivareta hensynet til universell utforming i tråd med Plan- og bygningslovens § 1-1.» 

 
I saksframlegget, vår ref.16/00003-33var det anført følgende:  
Smedsrudbrovolden sameie har flere ganger gitt uttrykk for at de benytter sine utomhusarealer fullt ut, 
ned til Vigga. De ønsker ikke å avstå sin del av arealet til kommunen og ønsker i utgangspunktet en 
løsning for flomsikringen som i minst mulig grad berører deres eiendom, selv om de ser behovet for 
flomsikring. De har i tillegg gitt uttrykk for at de ikke ønsker en gangveg oppe på vollen, fordi det betyr 
ferdsel over deres eiendom og innsyn i leiligheter i første etasje. Smedsrudbrovolden sameie mener at 
høyden på flomvollen og plasseringen inne på sameiets eiendom, er bestemt ut fra ønsket om en 
universelt utformet gangatkomst fra Torget til Augedalsbrua og ikke ut fra flomsikringsbehovet. Totalt 
er sameiets tomt på ca 3 daa. Gjenværende areal etter flomsikringen vil være ca 1,6 daa. Sameiet 
består av seks leiligheter.  

(…) 
Sameiets synspunkter er kommunisert til Gran kommune i høringsuttalelse til NVEs flomsikringsplan 
den 22.09.2014 og gjentatt i møte på Gran rådhus den 26.09.2016. 
 
Det ble avholdt et folkeverksted den 23.08.2016, i forbindelse med stedsanalysen som er en del av 
områdereguleringsplanen for Brandbu sør/vest. Blant de forholdene som ble framholdt som viktige, 
var mulighetene til å gå langs Vigga og muligheter for fiske, bading om annen aktivitet i tilknytning til 
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elva. Det samme er framholdt fra Landsbyen Brandbu 2020 (LB2020) og Brandbu og omegn Handel og 
Næring (BOHN) ved flere anledninger. 

(…) 
Kommunens rolle er å avveie hensyn mot hverandre. Rådmannen mener at elvetangen bak Folkets hus 
kan bli et godt friområde, med tilgjengelighet for alle brukergrupper. Slik flomvollen nå er lagt, vil den 
beskjære en stor del av utearealet til leilighetene i Smedsrudbrovolden sameie.  

 
Rådmannen har forståelse for at tiltaket kan virke som et stort inngrep, særlig siden det her er snakk 
om en boligeiendom. Nettopp at denne boligeiendommen ligger så sentralt og likevel har store, gode 
uteoppholdsarealer, er et stort gode. En løsning kan derfor være å avslutte gangvegen ved Folkets hus 
og forbeholde vegen oppe på flommuren til vedlikeholdskjøretøy videre. Flomsikringen kan også 
gjennomføres uten at det lages en universelt utformet atkomst ned til elvebredden og sameiet kan 
dermed beholde sin private eiendom, selv om deler av den blir liggende utenfor flomvollen. 

 
Dersom gangvegen opprettholdes slik NVEs planer viser, vil arealene fremdeles være tilgjengelige for 
beboerne, men ikke som deres private utomhusareal. Det gjenværende arealet på 66/17 skal gi plass til 
nødvendig parkering og uteoppholdsareal/lek.  

 

Saksframlegget og vedtaket viser til følgende skisse som var vedlagt og som er hentet fra 
NVEs tiltaksplan, som også var gjengitt i materialet som ble sendt ut i forbindelse med 
offentlig ettersyn av reguleringsplanen. Sameiet har for øvrig ikke uttalt seg til 
reguleringsplanen ved offentlig ettersyn. 

 
På denne bakgrunn anser Rådmannen at det ikke er anledning til å påklage reguleringsplanen 
i forhold til verken flomvoll eller gangvei på denne. Tiltakene er regulert, og det er ikke 
kommet inn klage fra sameiet innen klagefristen etter forvaltningsloven.  
 

 
2. Vedrørende pumpehus: 
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Som nevnt innledningsvis i Rådmannens vurdering, er ikke pumpehus lagt inn i reguleringsplanen. 
Den har imidlertid vært en forutsetning i forbindelse med arbeidene med flomvoll helt fra et tidlig 
planleggingsstadiet.  
 
På skissen vist under pkt 1 er pumpestasjon antydet med en rød sirkel med trekant inni. NVE har 
senere justert pumpestasjonen til en mindre inngripende plassering, men omfanget av overbygget til 
pumpestasjonen har ikke vært kjent før ny tiltaksplan ble sendt på høring den 16.07.2018. 
Reguleringsplanen viser derfor heller ikke pumpestasjonen og det er ikke gitt bestemmelser om 
utformingen. Gran kommune har derfor i saksframlegget for høringsuttalelse til tiltaksplanen 
anmodet NVE om at utformingen må avklares med Gran kommune før bygging. Det er sannsynligvis 
terrengmessige forhold som ligger til grunn for plasseringen og det er neppe realistisk å få den 
flyttet. Reguleringsplanen har for øvrig en generell bestemmelse som sier at pumpestasjonen kan 
etableres som en del av flomtiltakene:  
«Pkt. 6.1 Fellesbestemmelser 
Innenfor fareområde flom og områder berørt av flomtiltakene i Brandbu sentrum skal det lages en 
helhetlig plan for opparbeidelse av alle områdene innenfor grønnstrukturen i sentrum. Dette gjelder 
GN, GF, GT og GP. Pumpestasjoner kan etableres i disse områdene. […]» 
 
Rådmannen mener derfor at sameiet ikke har fått innskrenket sine rettigheter i forbindelse med 
pumpehuset. De vil ha anledning til å påklage eventuelle vedtak som blir fattet i forbindelse med 
pumpehuset. Det er da NVE sine beslutninger om endelig plassering som er rette adressat for en 
eventuell klage.  
Per i dag er det ikke noe vedtak som kan påklages i forhold til pumpehuset. 
 
Skissen nedenfor viser justert plassering av pumpestasjon, vedlagt tiltaksplanen som ble hørt i 2018.  

 
3. Rådmannens samlede konklusjon 
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Rådmannens konklusjon er at Gran kommune ikke kan ta klagen under behandling som klagesak jf. 
fvl § 31 jf. § 29 første ledd. 
 

1. Vedtak av 9.1.2019 opprettholdes. Klage over vedtak av reguleringsplan for Brandbu 
sentrum sør/vest avvises med hjemmel i fvl. § 33 2.ledd siste setning.  

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse. 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte utover varsling samt underretting av vedtak til berørte parter samt annonse i 
lokalavis.  
 

 
Dato: 12. mars 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

E-238 vedtatt plankart 

Brandbu sentrum sør-vest 

E-238 Brandbu 

sentrum sør vest reguleringsbestemmelser vedtatt 

Klage på Gran 

kommunes saksbehandling av flomsikringstiltak for Brandbu sentrum - avvisning 

Klage

 

Avvisningsvedtak av 
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