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MØTEINNKALLING   
 

Planutvalget 
 
Dato: 28.08.2019 09:00  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00021  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Willy Westhagen, og meldes via epost 
willy.westhagen@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. 
 
 

Tema/orienteringer 

 Nye planprosesser v/ fagansvarlig plan Sigrid Lerud 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 07.08.2019  

31/19 16/03415-25 Referatsaker til møtet i planutvalget 28.08.2019  

32/19 16/02284-32 Klimapositivt hytteliv - valg av prosjektområde  

33/19 19/01326-7 
Oppheving av del av E-249 reguleringsplan for Sandvoll – Amundrud - 
utleggelse til offentlig ettersyn 

 

34/19 18/03778-14 157/104 - Klagebehandling - Dispensasjon - Regulert byggegrense  

    

 
 
Gran kommune, Jaren, 22. august 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
 
 

mailto:willy.westhagen@gran.kommune.no
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31/19 Referatsaker til møtet i planutvalget 28.08.2019 
 
Arkivsak-dok.  16/03415-25 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 28.08.2019 31/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Planutvalget tar referatsakene til møtet 28.08.2019 til orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Fylkesmannen i Innlandet: Vedtak i klagesak om overtredelsesgebyr – Gran 
kommune – gbnr. 271/22, brev av 08.07.2019 

Ja 

Fylkesmannen i Innlandet: Klageavgjørelse – klage på rammetillatelse for oppføring 
av driftsbygning – Gran kommune, brev av 12.08.2019 

Ja 

 
 
 
 
 

 
Dato: 16. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Fylkesmannen i 

Innlandet Vedtak i klagesak om overtredelsesgebyr - Gran kommune - gbnr. 271-22 

Fylkesmannen i 

Innlandet Klageavgjørelse – klage på rammetillatelse for oppføring av driftsbygning – Gran kommune 
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32/19 Klimapositivt hytteliv - valg av prosjektområde 
 
Arkivsak-dok.  16/02284-32 
Arkivkode.  144  
Saksbehandler  Leif Arne Vesteraas 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 28.08.2019 32/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådmannen fremmer derfor følgende forslag til vedtak 
 

1. Rådmannen bes varsle endring av kommuneplanens arealdel med et nytt område for 
fritidsboliger i området ved Gammelsetra på Lygna og samtidig tilbakeføring av felt 4 i 
områdereguleringsplan for hyttefelt sør Lygna til LNF område 

2. Rådmannen bes om å varsle oppstart av og utarbeide et forslag til reguleringsplan for 
fritidsboliger i området ved Gammelsetra på Lygna i tråd med prinsippene for klimapositivt 
hytteliv i forprosjektrapport datert 21.09.2017 

3. Det er en forutsetning at området ikke skal kunne benyttes til utbygging av annen type 
fritidsbolig enn det som er skissert i prosjektet «Klimapositivt hytteliv» 

4. Rådmannen bes arbeide videre med en avtale med mellom Gran kommune og BTA om 
prosjektet Klimapositivt hytteliv  

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
16/02284-21 Rapport Klimasatsing på hytter Nei 

16/02284-23 Skaara – Lygna presentasjon forstudie Nei 
Notat 19082019 fra Brandbu og Tingelstad almenning Ja 
 
 

Oppsummering 
Gran kommunen har samarbeidet med Brandbu og Tingelstad Almenning om prosjektet 
«klimapositivt hytteliv». Den opprinnelige forutsetningen var at man skulle bruke arealer innenfor 
allerede regulerte områder for fritidsboliger. Rådmannen  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune har sammen med Lygnalia grunneierlag, Brandbu og Tingelstad Almenning 
utarbeidet et forprosjekt klimapositivt hytteliv. Norsk Turistutvikling as har bidratt med 
prosjektledelse, tilrettelegging og kompetanse inn i prosjektet. 
 
Det er utarbeidet en prosjektrapport etter første fase som anbefaler en videreføring av prosjektet 
der første steg er et samarbeid mellom myndigheter og næringsliv om å etablere en utstillingsenhet 
som viser hvordan en kan bygge i praksis. Parallelt må det utvikles planer/rammevilkår for å realisere 
et helhetlig klimapositiv løsning innenfor et felles utbyggingsområde på minst 90-100 enheter.  
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Lygna kan bli ett av de første områdene i landet der det utvikles konsepter for klimapositive 
fritidsboligområder med mindre enheter som bygges tett og hvor det etableres visse 
fellesfunksjoner. Prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre kommuner. Utviklingsprosjektet er 
tenkt å være et nasjonalt referanseprosjekt/utstillingsvindu. Det skal tas nye hensyn hvor hyttas 
planløsning, beliggenhet, fasader, bygningsløsninger, vannbesparende installasjoner, energiløsninger 
og bruk skal ha klimavennlige valg. Lygna og Gran kommune kan bli en foregangskommune i landet 
med hensyn til klimavennlig hytteutbygging. 
 
Det er ført samtaler med Lygnalia grunneierlag, Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) og Norsk 
Turistutvikling (NTU). I Starten av prosjektet hadde en sett for seg å bruke felt 5 innenfor 
områdereguleringen Hyttefelt Lygna sør E-229. Dette feltet er både Brandbu og Tingelstad Almenning 
og Lygnalia grunneierlag eiere i. Lygnalia grunneierlag har valgt å trekke seg ut av prosjektet og dette 
feltet er derfor ikke lenger aktuelt.  
 
Brandbu og Tingelstad Almenning har ønsket å videreføre prosjektet i samarbeid med NTU og Gran 
kommune. Det er en forutsetning for å kunne ha en meningsfull videreføring av prosjektet at en har 
en grunneiere som er villig til å gjennomføre et prosjekt i tråd med prinsippene for prosjektet.  
 
Brandbu og Tingelstad Almenning har et område innenfor områdereguleringsplanen for hyttefelt 
Lygna sør; Felt 4. 
 
Figur 1 utsnitt reguleringsplaner Lygna med felt 4 
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Brandbu og Tingelstad Almenning mener dette feltet er dårlig egnet, både på grunn av utfordringer i 
forhold til atkomst og at det ligger relativt utsatt til mot rv. 4. Området er videre planlagt med 
tradisjonell VA løsning, der avløpsløsningen ligger i umiddelbar nærhet til feltene. Almenningen har 
derfor ønsket å ta i bruk et nytt område utenfor områdereguleringen Hyttefelt Lygna sør. De ønsker å 
ta i bruk området ved Gammelsætra nord for fv 180 mot Hurdal. Dette innebærer at en åpner et nytt 
hytteområde på Lygna. 23. november 2018 var det felles befaring i Gammelsætra-området sammen 

med representant fra Fylkesmannen i Oppland. Den foreløpige tilbakemeldingen da var at området 
kunne vurderes gjennom en planprosess.  
 
Rådmannen ønsker at planutvalget tar stilling til om man ønsker å arbeide videre med planlegging av 
dette.  
I praksis vil det være et spørsmål om en ønsker å videreføre prosjektet Klimapositivt hytteliv da en nå 
skal over i en fase da en bør gjøre konkret planlegging i forhold til noe som kan gjennomføres som et 
konkret prosjekt. Da er en avhengig av en lokal grunneier som er villig til å være med på dette. 
Rådmannen oppfatter det slik at Brandbu og Tingelstad almenning sin interesse i prosjektet nå er 
knyttet til muligheten for å få bygget ut i området rundt Gammelsætra. 
 
Hvis man går videre med en planprosess rundt dette område er ikke det et endelig ja til utbygging. 
Det er mange forhold som må avklares gjennom en planprosess, og det er mulig å stoppe prosessen 
på et senere tidspunkt. Likevel vil det være arbeidskrevende å gå i gang med en slik prosess. Det vil 
derfor være unødvendig tidsbruk å gå videre med denne prosessen hvis det ikke er politisk vilje til å 
vurdere ytterligere areal på Lygna til hytteutbygging.  
 
Det er lagt ut betydelige områder for hytteutbygging på Lygna. Selv om det har vært et godt salg og 
mye utbygging er det likevel store områder som kan benyttes uten at en tar i bruk nye områder. 
Brandbu og Tingelstad Almenning har signalisert at de kan tenke seg å ta ut felt 4 fra 
områdereguleringen for hyttefelt Lygna sør, hvis det blir mulig å starte utbygging i 
Gammelsæterområdet.   
 
Halmbråtahøgda var opprinnelig planlagt som hytteområde. Området ligger på Brandbu og 
Tingelstad Almenning sin eiendom, men ble tatt ut pga. funn av den rødlista arten ulvelav. Dermed 
ble felt 4 liggende slik at det er noe vanskeligere å bygge ut.    

  

Figur 2 Lygna med Gammelsæter området markert med rød sirkel 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning  
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel vedtatt 20.06.2019 viser Gammelsæter området som LNF område 
(landbruk, natur og friluftsliv) 
Hyttefelt Lygna sør vedtatt 25.09.2014 viser utbyggingsområde for fritidsboliger på Lygna.  
 
Gjeldende vedtak 
Ingen tidligere vedtak i denne konkrete saken 
 
Økonomi 
Det er gitt tilskudd fra Klimadirektoratet og FM i Oppland til prosjektet. Klimapositivt hytteliv 
prosjektet fikk innvilget 250 000 kr fra Klimasatsordningen i 2016 (forprosjekt) og 800 000 kr i 2018. 
Hvis prosjektet ikke gjennomføres blir tilskuddet ikke utbetalt. 
 
Bemanning 
Gran kommune har bidratt med saksbehandlerkompetanse inn i prosjektet og fulgt opp gjennom 
møter og seminarer. Det er brukt innleid kompetanse til utarbeiding av rapporter og prosjektskisser. 
Videre arbeid må konsentrere seg om utarbeiding av et planforslag og vil kreve 
saksbehandlerressurser til dette. Selve planforslaget kan det leies inn eksterne ressurser til, men 
kommunens ansatte må påregne å bruke betydelig tid inn i dette arbeidet.  
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Planutvalget må ta stilling til om man ønsker å utrede nærmere gjennom en planprosess, muligheten 
for å legge ut et nytt område i tilknytning til Gammelsæter på Lygna til utbyggingsområde for 
fritidsboliger. I praksis innebærer dette også mulighet for å videreføre prosjektet klimapositivt 
hytteliv.  Samtidig er hovedsaken planutvalget må vurdere om man ønsker å legge ut ytterligere areal 
til fritidsboliger. Slik sett ser rådmann to alternative muligheter for vedtak 
 

- Planutvalget ønsker å gjennomføre en planprosess som innebærer at en vurdere å legge ut et 
område i tilknytning til Gammelsætra på Lygna til område for rundt 100 fritidsboliger. 

Eller 
- Planutvalget ønsker ikke å tilrettelegge for ytterligere areal til fritidsboliger på Lygna ut over 

det som i dag er lagt inn i kommuneplanens arealdel. 
 
Det er i dag lagt ut betydelige områder for framtidige fritidsboliger. Det er allerede bygget ut store 
felt, men det er areal i kommuneplanens arealdelen for langt mer enn det som i dag er bygget ut. 
Dette innebærer at det i seg selv ikke skulle være grunn til å legge ut flere områder for fritidsboliger 
nå.  
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Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) har tilbudt seg å ta ut felt 4 fra områdereguleringsplan for 
Hyttefelt Lynga sør. Dette kan være et argument for å tillate et annet mer attraktivt område.  
 
I praksis legger en nå all utbygging sør for Lygna. Området nord for fv. 180 er i stor grad et 
skogsområde som har lite utbygging. Dette er et selvstendig argument får ikke å åpne for videre 
utbygging i dette området. Selv om Gran kommune har store skog og friluftsområder er området 
nord for fv180 er et av områdene med relativt få inngrep. 
 
Det vil ikke være et endelig vedtak nå om å tillate et nytt hyttefelt, men kommunen bør ikke gå i gang 
med en såpas arbeidskrevende prosess hvis det ikke er reell vilje til å vurdere dette nærmere. En 
reguleringsprosess vil kreve endring av kommuneplanens arealdel og en konsekvensutredning av 
dette. Det vil derfor være en relativt omfattende planprosess. Det er også et moment at en må følge 
opp intensjonene i prosjektet klimapositivt hytteliv. Det vil innebære at en må få en utbygging av en 
helt annen karakter enn det man i dag har innenfor områdereguleringen for Lygna sør. Dette må også 
være et premiss for videre arbeid med et område.  Det kan være at prosessen ikke vil føre til endelig 
vedtak om regulering på grunn av f. eks. innsigelser fra fagmyndigheter, konsekvenser som 
framkommer i planprosessen som en ikke overser i dag, eller endring i politisk vilje til ytterligere 
utbygging.  
 
Det kan også argumenteres med at det ikke er Gran kommunes oppgave å regulere et område for 
fritidsboliger for BTA. Samtidig er det Gran kommune som har fått tilskuddsmidler til dette, og det 
må forutsettes at en kan få til et samarbeid med BTA om utvikling av en annen type hytteområder 
enn det en har hatt så langt.  
 
Det enkleste for oss nå er å ikke legge ut flere områder til fritidsboliger på Lygna. Det kan også stilles 
spørsmål om det er rett prioritering for kommunen å videreføre prosjektet nå som man har store 
oppgaver innenfor utbygging både i Gran og Brandbu. Samtidig er dette en mulighet vi har nå. Det vil 
innebære at vi kan påvirke utbyggingen av fritidsboliger i en annen og mer klimapositiv retning. Det 
kan også innebære en positiv mulighet for Lygna som destinasjon og beliggenheten av et nytt felt 
bygger opp under Lygna som et nytt område for fritidsboliger.  
 
Rådmannen vil derfor anbefale at i går videre med en konsekvensutredning og 
reguleringsplanprosess for å legge ut et område for fritidsboliger i tiknytning til Gammelsætra på 
Lygna. Dette må være under forutsetning at en samtidig tar ut felt 4 fra områderegulering for 
hyttefelt sør fra KPA. Det må også være en forutsetning at en kommer videre med en 
samarbeidsavtale med BTA om videreføring av prosjektet klimapositivt hytteliv.  
 
Rådmannen fremmer derfor følgende forslag til vedtak 
 

1. Rådmannen bes varsle endring av KPA med et nytt område for fritidsboliger i området ved 
Gammelsetra på Lygna og samtidig tilbakeføring av felt 4 i områdereguleringsplan for 
hyttefelt sør Lygna til LNF område 

2. Rådmannen bes om å varsle oppstart av og utarbeide et forslag til reguleringsplan for 
fritidsboliger i området ved Gammelsetra på Lygna i tråd med prinsippene for klimapositivt 
hytteliv i forprosjektrapport datert 21.09.2017 

3. Det er en forutsetning at området ikke skal kunne benyttes til utbygging av annen type 
fritidsbolig enn det som er skissert i prosjektet «Klimapositivt hytteliv» 

4. Rådmannen bes arbeide videre med en avtale med mellom Gran kommune og BTA om 
prosjektet Klimapositivt hytteliv  
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Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ordinære prosess ved varsling av oppstart av endring av KPA og reguleringsprosess må 
gjennomføres. Det må videre drøftes med BTA. 
 

 
Dato: 20. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

Notat 19.08.2019-loj
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33/19 Oppheving av del av E-249 reguleringsplan for Sandvoll – Amundrud - 
utleggelse til offentlig ettersyn 
 
Arkivsak-dok.  19/01326-7 
Arkivkode.  Rv 4 Sandvoll - Amundrud  
Saksbehandler  Sigrid Lerud 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 28.08.2019 33/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 og 12-14, legges forslag til opphevelse av del av 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll - Amundrud ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Varsel om oppstart, 12.02.2019 Ja 
Statens vegvesen, 05.03.2019 Ja 
NVE, 11.03.2019 Ja 
Fylkesmannen i Innlandet, 13.03.2019 Ja 
 
 

Oppsummering 
En del av reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, omfattes ikke av planendringen som ble 
vedtatt 25.04.2019. På grunn av dette, ligger det igjen en del av en kryssløsning som ikke lar seg 
bygge. Ved å oppheve denne delen av planen, vil tidligere plan for kryss til Mohagen sør bli 
gjeldende igjen. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune ønsker å oppheve en del av gjeldende reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud 
(E-249), vedtatt i Gran kommunestyre 31.03.2016.. 
Bakgrunnen for dette er at Statens vegvesen sendte ut forslag til endring av reguleringsplan for 
Sandvoll – Amundrud til offentlig ettersyn den 24.01.2019. I denne planendringen er det gjort 
endringer på kryssløsningen ved Mohagen. Endringen er gjort på en sånn måte at en del av 
vegsystemet i gjeldende plan blir liggende igjen, uten at det er mulig å bygge det.  
I og med at Statens vegvesen selv la ut planen på offentlig ettersyn, fikk ikke kommunen mulighet til 
å korrigere dette før utlegging. Planendringen ble vedtatt 25.04.2019. 
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Del av plan som ønskes opphevet markert med rødt. 
 
Krysset som er regulert i reguleringsplan for Mohagen sør (E-221), vedtatt av Gran kommunestyre 
07.05.2015, vil erstatte den delen av planen som blir opphevet. 
 

 
Endret plan for Rv 4 med kryssløsning regulert i E-221 reguleringsplan for Mohagen sør. 
 
 
Prosess 
Varsel om oppstart ble sendt ut den 12.02.2019, med frist 13.03.2019. 
Det kom inn tre merknader til oppstartsvarselet: 

Avsender, dato Merknad Rådmannens kommentar 

Statens vegvesen, 05.03-2019 Varslet oppheving gjelder del 
av kryssområdet mellom rv. 4 
og lokalt vegsystem i 
Mohagen.  Bakgrunn for 

Tas til etterretning 
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opphevingen er at Statens 
vegvesen nylig har sendt ut 
forslag til endring av 
reguleringsplan for rv. 4 
Sandvoll-Amundrud, der 
krysset i Mohagen er endret. 
Dessverre er endringen gjort 
på en slik måte at deler av 
tidligere regulert vegsystem 
blir liggende igjen, uten at det 
er mulig eller ønskelig å bygge 
det.      
  
Vi har ingen merknader til 
kommunens forslag om 
oppheving, og beklager at 
vegvesenets forslag til 
planendring har medført 
merarbeid for kommunen. 

NVE, 08.03.2019 Generelt innspill/standardbrev Tas til etterretning 

Fylkesmannen i Innlandet, 
13.03.19 

Fylkesmannen har ingen 
merknader til foreslått 
oppheving av reguleringsplan. 

Tas til etterretning 

 
 
Ved opphevelse av reguleringsplaner skal det følges samme prosess som ved vedtak av nye planer, jfr 
plan- og bygningslovens § 12-14 
Selv om det ikke her vil være nødvendig å utarbeide nytt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse 
må derfor opphevingen legges ut på offentlig ettersyn. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningslovens § 12-14 
 
Eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.2019 
Reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, vedtatt 31.03.2016 
Reguleringsplan for Mohagen sør, vedtatt 07.05.2015 
Endring av reguleringsplan Rv 4 Sandvoll – Amundrud, vedtatt 25.04.2019 
 
Gjeldende vedtak 
Reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, vedtatt 31.03.2016 
 
Økonomi 
Ingen 
 
Bemanning 
Ingen 
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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 
Etter vedtak av endring av reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll – Amundrud, ligger det igjen en regulert 
kryssløsning som ikke er mulig å bygge. Reguleringen for dette krysset må derfor oppheves. Ut fra 
innkomne merknader ved varsel om oppstart og faglige vurderinger, ser ikke rådmannen behov for 
ytterligere utredninger av saken og anbefaler at opphevingen legges ut til offentlig ettersyn. Forslag 
til vedtakstekst: 
«I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 og 12-14, legges forslag til opphevelse av del av 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll - Amundrud ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato.» 
 
Alternative løsninger:  
Dersom planutvalget ikke ønsker å legge saken ut til offentlig ettersyn, vil framtidig kryssløsning vest 
for Mohagenkrysset fortsatt være uavklart. Rådmannen kan ikke anbefale dette. 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Kunngjøring i avisen Hadeland og på kommunens nettside. 
 

 
Dato: 22. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
  
  



 13  

34/19 157/104 - Klagebehandling - Dispensasjon - Regulert byggegrense 
 
Arkivsak-dok.  18/03778-14 
Arkivkode.  157/104  
Saksbehandler  Karoline Unnli Mathisen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Planutvalget 28.08.2019 34/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Klage datert 24.06.19 inneholder ingen nye opplysninger som gir grunn til å endre vedtak av 

06.06.19. Klage mottatt 24.06.19 tas ikke til følge. 
2. Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28. 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
18/03778-1 Søknad om dispensasjon Nei  
18/03778-2 Vedtak - Dispensasjonsbehandling Ja 
18/03778-3 Høringsnotat Nei 
18/03778-4 Foreløpig svar Nei 
18/03778-5 Svar på høringsnotat Nei 
18/03778-6 Forslag til endring - Nybygg av garasje med dispensasjonsbehandling Ja 
18/03778-7 Endret søknad Nei 
18/03778-8 Tilbakemelding Nei 
18/03778-9 Etterspørsel av svar Nei  
18/03778-10 Tilbakemelding - Epost sendt i februar Nei  
18/03778-11 Ny henvendelse Nei  
18/03778-12 Klage på vedtak Nei  
18/03778-13 Foreløpig svar - Klagebehandling Nei  
 
 

Oppsummering 
Det ble i november 2018 søkt om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 3 og regulert 
byggegrense for å bygge en garasje. Plassering av garasjen kunne ikke akseptere, da det ikke var 
mulig å snu bilen på egen grunn.  
 
Gran kommune foreslo en annen løsning ved å endre innkjøringen til garasjen, slik at snuarealet 
dermed blir på egen tomt. 
 
Tiltakshaver ønsket ikke å endre i samsvar med kommunens anbefaling, og søknaden ble avslått 
med vedtak av 06.06.19. Klage i saken ble mottatt den 24.06.19. 

Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Søknad om dispensasjon ble mottatt den 30.11.18, med suppleringer mottatt den 31.01.19 og 
03.06.19. Bakgrunnen for søknad om dispensasjon var planlagt bygging av en garasje på 42 m2 på 
eiendommen.  
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Utsnitt fra mottatt situasjonsplan:  Utsnitt fra reguleringsplankartet: 

 
Plasseringen av garasjen var omsøkt med innkjøring fra vest, slik den røde pilen illustrerer. 
 
Etter mottak av søknaden i november 2018 sendte byggesak søknaden på høring til 
samferdselsavdelingen i kommunen da de har myndighet over kommunale veger, slik som her i 
Solbakken. 
 
Konklusjonen i høringen var at samferdsel ikke kunne akseptere omsøkt plassering av garasjen, da 
det ikke er mulig å snu bilen på egen grunn. Dette med bakgrunn i trafikksikkerheten til alle som er 
brukere av vegen. 
 
Gran kommune foreslo derfor en løsning ved å endre innkjøringen til garasjen, ved at porten flyttes 
til nordsiden av bygningen, slik at snuarealet dermed blir på egen tomt. Ved å endre tiltaket i 
samsvar med denne anbefalingen ville dispensasjon fra regulert byggegrense bli gitt for plasseringen. 
 
Kommunens forslag til løsning, med innkjøring fra nordsiden: 

 
 
Tiltakshaver viste også til andre garasjer som var godkjent på Solbakken-feltet. Disse har kommunen 
gjennomgått og svart ut i vedtaket i saken. 
 
Tiltakshaver foreslo en plassering der garasjen var flyttet lengre nord på tomten, men med port og 
innkjøring fra samme kant (fra øst) 6 meter fra eiendomsgrensen. 
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Kommunen svarte ut også dette forslaget med at dersom garajseporten/innkjøringen til garasjen 
flyttes til nordsiden, og ikke direkte fra vegen, ville plasseringen godkjennes. 
 
Gran kommune valgte å ta saken til endelig behandling slik den forelå i juni, med bakgrunn i at 
tiltakshaver ble gitt mulighet til å endre sin plassering etter kommunens anbefalning for å få godkjent 
tiltaket, uten at det er blitt gjort. 
 
 

Planstatus i området 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for «Solbakken nord» vedtatt den 24.08.1978.  
 
Reguleringsbestemmelse § 1 sier følgende om byggegrensen/byggesonen: 
 

§ 1 Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinjen 
skal bebyggelsen plasseres med møneretning som vist på planen og innenfor det som er vist som 
bebyggbar sone. 

 

 
En byggegrense eller byggesone viser hvor det på den regulerte eiendommen det kan oppføres 
bygninger, definert som byggbarsone i denne planen. I tillegg er det illustrert hvilken møneretning 
bygningen skal ha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikksikkerhet 
Kommunen må ta trafikksikkerhet på alvor som eier av den kommunale vegen, Solbakken. Denne 
internvegen fungerer både som kjøreveg til eiendommene, men også som gangveg for gående innad 
på feltet. Og det er sikkerheten til både de gående og kjørende som er første prioritet for kommunen 
når det skal godkjennes garasjer så nærme vegen. 
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Klage på vedtaket ble mottatt den 24.06.19 og er gjengitt i sin helhet under: 
 

Forholder meg til føreste vedtaks brev. Datert 07.01.2019. 
I første vedtak ble størrelse på garasje, høyde og utenfor byggegrense godkjent. 
 
Ankepunktet fra Olsen i samferdsel var at jeg ikke kunne snu på egen eiendom. 
 
I ny plassering ble garasjen flyttet lenger inn på tomten på grunn av dette ankepunktet. 
 
Jeg kan ikke forstå at det er noen forskjell for dere om jeg rygger ut av garasjen mot nord 
eller vest,så lenge jeg kan snu på egen eiendom. Min plassering vil gjøre det vesentlig enklere 
å bruke garasjen. 
 

 I siste vedtak er det en endring slik at det er byggegrensen som er problemet. 
 
I siste vedtak er det lagt med et kart som viser byggegrenser. Dette kartet viser at ingen av  
uthusene/ garasjene er innenfor oppsatt byggegrense. 
 
Tilstand, bredde og bruk av denne «veien» kan ikke uten videre sammenlignes med en 
normalt trafikkert kommunal vei. 
 
Normal praksis for meg og de fleste på Solbakken er å rygge ut mot vegen selv om de har 
garasje. (Se bilder levert tidligere.) 
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Dette har blitt praktisert de siste 35 år uten at jeg kjenner til noen uhell. 
 
Hvis jeg ikke får bygge garasjen slik jeg har tegnet den, vil jeg fortsatt benytte eksisterende  
biloppstillings plass. 
 
Min mening er at det er tryggere å rygge ut fra en garasje om er plassert slik at jeg snur på 
egen eiendom. 
 
Har forsøkt å få til en befaring pr tlf samtale med Olsen, uten å lykkes med dette. 

 
 
Kommunens kommentar: 
Tiltakshaver skriver at han forholder seg til «første vedtaks brev» der «høyde og utenfor byggegrense 
godkjent». Det er bare et vedtak i saken, og det er avslaget på dispensasjon av 06.06.19. Brevet som 
tiltakshaver viser til, datert 01.07.19, var et brev der kommunen kom med forlag til endring. Brevet 
er vedlagt i saken, og har overskrift «157/104 - Forslag til endring - Nybygg av garasje med 
disepnsasjonsbehadnling» og dok.nr. 18/03778-6. 

  
 
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med forskrifter. 
 
Eksisterende planer 
Reguleringsplan for «Solbakken nord» vedtatt den 24.08.1978. 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak om avslag på dispensasjon av 06.06.19 
 
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 
Alle vedtak i en byggesak kan påklages skriftlig innen 3 uker fra mottak av vedtaket, jf. pbl § 1-9  
og Forvaltningslovens kapittel VI. I denne saken ble vedtaket fattet den 06.06.19 og klagen ble 
mottatt den 24.06.19. Klagen er mottatt innen fristen. 
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I klagen mener tiltakshaver at det å ha ut- og innkjøring med en avstand på mellom 4 og 6 meter fra 
eiendomsgrensen og kjørevegen ikke er noe problem som er hoved ankepunktet. Og at det er mange 
andre som gjør det allerede. 
 
Regulert byggegrense 
Avstanden fra byggegrensen til regulert vegareal er 9 meter. Intensjonen med den markerte 
byggesonen er at bebyggelsen på eiendommen skulle plasseres innenfor den. Videre var tanken i 
denne reguleringsplanen at garasjer skulle bygges som fellesanlegg. I kommunestyre-sak 0066/97 
den 25.09.97 ble det vedtatt at garasjen kunne bygges som felles anlegg eller på den enkelte tomt, 
tilpasset området med hensyn til materialvalg, form og farge. Dette innebar at allerede oppførte 
uthus kunne søkes om å bli tatt i bruk som garasjer. 
 
Omsøkt tiltak har en plassering som strider mot intensjonen med byggesone/-grense i planen.  
 
Plan- og bygningslovens § 19-2 tredje ledd sier følgende: 
  

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 (vår utheving) 
 
Kommunen har plikt til å legge vekt på disse forholdene i vurdering av en dispensasjon. 
 
Plasseringen kan godtas med forbehold om endret utforming 
Kommunen har veiledet tiltakshaver til å endre innkjøringen til garasjen, slik at det er mulig å snu på 
egen tomt, som et vilkår for å få innvilget dispensasjon iht. forvaltningsrettslige vilkårslæren.  Det vil 
si at vilkåret må være innenfor rammen av de hensyn loven skal ivareta, jf. formålsparagrafen til 
loven, stå i sammenheng med tillatelsen og ikke være uforholdsmessig tyngende. 
 
Kommunen vurderer dithen at dersom forutsetningen som kommunen har satt oppfylles kan det 
innvilges dispensasjon. Forutsetningen er begrunnet med trafikksikkerheten til brukere av vegen og 
inn-/utkjøring av garasjen. 
 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener at mottatt klage ikke inneholder nye opplysninger som gir grunn til å endre 
gjeldende vedtak, og innstiller på at vedtaket av 06.06.19 opprettholdes. 
 
Rådmannens innstilling er: 
1.   Klage datert 24.06.19 inneholder ingen nye opplysninger som gir grunn til å endre vedtak av 
06.06.19. Klage mottatt 24.06.19 tas ikke til følge. 
2.   Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
 
 
 
 
Alternativt vedtak  
Klage mottatt 24.06.19 tas til følge.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) kapittel 19 innvilger Gran kommune dispensasjon fra § 1 
vedrørende byggegrense i reguleringsplan for «Solbakken nord» for nybygging av garasje på gnr. 157 
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bnr. 104, Solbakken 30, 2770 Jaren. Det foreligger en overvekt av hensyn som tilsier at dispensasjon 
kan gis, med følgende vilkår: 
 

1. Minste avstand fra eiendomsgrensen i vest til garasjen kan maksimalt være 6 meter, og 
snuarealet må etableres innad på egen eiendom. 

 
 

 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak blir sendt tiltakshaver når protokollen blir offentliggjort. 
 

 
Dato: 19. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 
 

Vedlegg til sak 

157_104 - Forslag til 

endring - Nybygg av garasje med dispensasjonsbehandling 

157_104 - Vedtak - 

Dispensasjonsbehandling - Regulert byggegrense - Solbakken nord_ 
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