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MØTEPROTOKOLL  
 

Gran ungdomsråd  
 
Dato: 12.06.2019 09:00 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 19/00025 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall: Daniel Melgaard, Jenny Habberstad, Anna Nordraak Sørlie, Nketian Johnson 

Adum, Julie Persdatter, Erica Dorothea Svendsrud, Martine Løvbrøtte, Lene 
Marie Jensen, Elisabeth Grøndahl Tangen 
 
 
 

Kommunestyrets 
kontaktperson:  
 

Morten Hagen (GBL) 

Fra administrasjonen: Kari Møyner 
  
Protokollfører:  Rune Larsen  
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen @ 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet @  

10/19 16/00090-80 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling  

11/19 16/00498-20 Helhetlig plan for Granavollen  

12/19 16/01293-21 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023  
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10/19 Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 16/00090 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 05.06.2019 24/19 

Kommunestyret 20.06.2019 63/19 

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 11/19 

Gran ungdomsråd 12.06.2019 10/19 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 05.06.2019 sak 24/19 
 
Planutvalgets behandling 05.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas, Helge Tryggeseth (MDG), Kari-Anne Jønnes (H), Helge Haukeli 
(Ap), utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 05.06.2019: 

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 12.06.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
*Nathaniel – Elen og Ellen 
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Votering 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. 
 
Gran ungdomsråds vedtak 12.06.2019: 

 

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

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

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

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

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

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

 
[Lagre]  
 
 
 
 

11/19 Helhetlig plan for Granavollen 
 
Arkivsak: 16/00498 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 03.06.2019 15/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 12/19 

Gran ungdomsråd 12.06.2019 11/19 

Formannskapet 06.06.2019 27/19 

Kommunestyret 20.06.2019 65/19 

Planutvalget 05.06.2019 26/19 

 
 
Planutvalget har behandlet saken i møte 05.06.2019 sak 26/19 
 
Planutvalgets behandling 05.06.2019: 
Kari-Anne Jønnes (H) forlot møtet under behandlingen. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Tingelstad (Sp), Helge Tryggeseth (MDG), Kari Møyner, kommunalsjef Leif Arne Vesteraas, 
utvalgsleder Roger Nyhus (GBL), Atle Liaklev (GBL) 
 
Pål Tingelstad (Sp) fremmet følgende forslag: 
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Handelslaget er et solid bygg. I første omgang bør punkterte vinduer, ytterdører og panel i første 
etasje skiftes ut og tilpasses de øvrige vinduene i bygget. Samtidig med skifte av panel, bør det 
foretas etterisolering av første etasje. 
Restaurering av toalett og kjøkken trengs å utbedres på sikt, men planlegges ikke utført i første 
runde med restaurering. 
Hvis andre etasje seinere skal restaureres for mulig utleie, må universell utforming følges. Dvs at 
det må inn en skruheis i tillegg til omgjøring av inngangspartiet.  
 
 
Helge Tryggeseth (MDG) fremmet følgende forslag på vegne av H/GBL/MDG: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 

Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye 

løsninger for vei. 

Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som 

verneverdig 

og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering 

av disse. 

Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i 

planutvalgets møte 28.08.19. 

Planutvalget skal være styringsgruppe, og arbeidet med planen skal være 

administrativt. 

 
 
Votering 
Forslaget fra MDG/H/GBL ble vedtatt med 4 mot 4 stemmer med møteleders dobbeltstemme 
Det ble ikke votert over forslag fra Pål Tingelstad og rådmannens innstilling. 
 
Planutvalgets vedtak 05.06.2019: 
Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 

Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye 

løsninger for vei. 

Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som 

verneverdig 

og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering 

av disse. 

Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i 

planutvalgets møte 28.08.19. Planutvalget skal være styringsgruppe, og 

arbeidet med planen skal være administrativt. 

 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 12.06.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
**Nathaniel – Elen og Ellen 
 
 
Votering 
Ungdomsrådet ønsker å se på rimeligere løsninger som å begrense hastigheten over Granavolden 
eller vurdere gjennomkjøring forbudt. Dette sparer både økonomi og miljøet. 
Ungdomsrådet tar saken til orientering. 
 
Gran ungdomsråds vedtak 12.06.2019: 
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Kommunestyret sender saken tilbake med følgende bestilling: 

Det skal utarbeides en helhetlig plan for Granavollen som inkluderer nye 

løsninger for vei. 

Det skal innhentes vurdering fra Riksantikvar om stallene er å anse som 

verneverdig 

og samtidig innhente opplysninger om mulig støtte fra ulikt hold til renovering 

av disse. 

Rådmannen bes fremme en sak med skisse for mulig fremdriftsplan i 

planutvalgets møte 28.08.19. Planutvalget skal være styringsgruppe, og 

arbeidet med planen skal være administrativt. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

12/19 Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023 
 
Arkivsak: 16/01293 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 05.06.2019 25/19 

Formannskapet 06.06.2019 24/19 

Kommunestyret 20.06.2019 64/19 

Eldrerådet 03.06.2019 16/19 

Gran ungdomsråd 12.06.2019 12/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

03.06.2019 10/19 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2019 sak 24/19 
 
Formannskapets behandling 06.06.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Morten Hagen (GBL)  
Pål-Arne Oulie (Sp) 
Anne Solstad (GBL) 
 
Morten Hagen (Gbl) la fram følgende tilleggsforslag på vegne av FrP og GBL. 
 

 På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende 

nye kulepunkt inn: 

 Plan for biologisk mangfold 

 

 Punkt 6 i kap fire strykes. 

 

 Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 

 Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik 

at tiltak som reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 

 

 Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da 

spesielt det nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og 

Røykenvik samt vårt biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 
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 Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

 

 Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

 Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye 

planarbeider 

 Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen 

skal starte i 2019, senest 2020 

 Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal 

starte i 2019, senest 2020. 

 
Morten Hagen (GBL) ba om punktvis votering. 
 
Votering 
Votering over tilleggsforslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av FrP og GBL: 
Kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 2 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer. 
Kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Kulepunkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved votering ble innstillingen med de vedtatte endringene enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 06.06.2019: 
 

Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023), med tillegg som 
fremgår under, sendes på høring til de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg 
bekjentgjøres saken slik at innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 
 
Tillegg vedtatt i formannskapets møte 06.06.2019, sak 24/19: 
 

 På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye kulepunkt 
inn: 

 Plan for biologisk mangfold 
 

 Punkt 6 i kap fire strykes. 
 

 Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 
 Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak som 

reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 
 

 Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt det 
nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 
biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

 
 Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

 
 Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

 Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 
 Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 2019, 

senest 2020 
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 Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, 
senest 2020. 

 
 
 
Gran ungdomsråds behandling 12.06.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
**Nathaniel – Elen og Ellen 
 
 
Votering 
*Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling. Rådet ønsker videre å bli involvert i prosessen – 
gjerne ved at saksbehandler presenterer saken for rådet ila høsten. 
 
Gran ungdomsråds vedtak 12.06.2019: 
 

Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023), med tillegg som 
fremgår under, sendes på høring til de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg 
bekjentgjøres saken slik at innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 
 
Tillegg vedtatt i formannskapets møte 06.06.2019, sak 24/19: 
 

 På side fire under overskriften: "Noen av de viktigste o.s.v." må følgende nye kulepunkt 
inn: 

 Plan for biologisk mangfold 
 

 Punkt 6 i kap fire strykes. 
 

 Følgende tillegg etter siste setning i punkt 5.1: 
 Tiltakene i den vedtatte Klima- og Energiplanen skal prioriteres slik at tiltak som 

reelt kutter kommunens klimagassutslipp løftes frem. 
 

 Punkt 5.3 i kap fem endres til: Et levende bærekraftig kulturlandskap, og da spesielt det 
nasjonalt verdifulle kulturlandskapet Granavollen, Tingelstad og Røykenvik samt vårt 
biologiske mangfold skal sikres i Planarbeidet 

 
 Nytt punkt 5.4: Starte arbeidet med Plan for biologisk mangfold  

 
 Følgende endringer på side 8 - 4. Planbehov i perioden 2019 - 2023 

 Overskriften under hovedpunkt 1 endres til: Pågående og nye planarbeider 
 Nytt punkt 1.2 - Arbeidet med ny Samfunnsdel i Kommuneplanen skal starte i 2019, 

senest 2020 
 Nytt punkt 1.3 - Arbeidet med ny Plan for biologisk mangfold skal starte i 2019, 

senest 2020. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
 


	MØTEPROTOKOLL
	Gran ungdomsråd

