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MØTEPROTOKOLL  
 

Planutvalget 
 
Dato: 06.02.2019 09:00 
Kl: 0900 - 1145 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00021 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Eivind Brænden (H), Terje Aschim (GBL) 

  
Forfall:  Kari-Anne Jønnes (H), Anne Solstad (GBL) 
  
Fra administrasjonen: Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, enhetsleder plan, 

bygg og oppmåling Anne Borgedahl, fagansvarlig plan Sigrid Lerud, 
saksbehandler Annelise Koller 

  
Protokollfører: Leif Arne Vesteraas 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 09.02.2019. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.2018  

1/19 16/03415-21 Referatsaker til møte i planutvalget 10.01.2018  

2/19 18/04026-1 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av  tiltakslista for 2019  

3/19 16/00576-43 Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde - sluttbehandling  

4/19 18/01041-12 
298/1/119 – Dispensasjonsbehandling – Oppføring av uthus 
m/utedo innenfor byggeforbudssonen til Malsjøen – Tiltak i LNF-
område 

 

5/19 15/02465-60 262/207 - Klage over vedtak om overtredelsesgebyr  

6/19 16/02816-24 
105/318 - Klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse for 
firemannsboliger 

 

7/19 18/00027-14 93/9 - Klagebehandling - Dispensasjonsbehandling - LNF-området  
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Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av sakliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 28.11.2019 ble enstemmig godkjent. 
 
Tema/orienteringer 

 Nye planprosesser v/ fagansvarlig plan Sigrid Lerud  

 Flomsikring i Brandbu v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
 
 
Lukking av møtet under orientering 
Det ble fattet vedtak om å lukke møtet for nærmere informasjon om grunnerverv i forhold til 
flomforebygging i Brandbu med hjemmel i kommuneloven § 31 pkt 5 og offentleglova § 23 Med 
hensyn til kommunens forhandlingsposisjon.  
 
Spørsmål 

 Spørsmål fra Wenche Strand om snødeponering i Briskebyen. Spørsmålet ble besvart av 
kommunalsjef Leif Arne Vesteraas.  

 Spørsmål fra Helge Haukeli om plansituasjon i Gran sentrum. Spørsmålet ble besvart av 
kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
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1/19 Referatsaker til møte i planutvalget 10.01.2018 
 
Arkivsak: 16/03415 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 06.02.2019 1/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Planutvalget tar referatsakene til møtet i planutvalget 10.01.2018 til orientering. 
 
Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig godkjent 
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 
Planutvalget tar referatsakene til møtet i planutvalget 10.01.2018 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

2/19 Temaplan trafikksikkerhet - rullering av tiltakslista for 2019 
 
Arkivsak: 18/04026 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet 04.02.2019 3/19 

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

04.02.2019 4/19 

Planutvalget 06.02.2019 2/19 

Formannskapet 07.02.2019 1/19 

Kommunestyret 21.02.2019 5/19 

Gran ungdomsråd 11.02.2019 1/19 

 
 

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

2. Bevilgede kommunale generelle trafikksikkerhetsmidler benyttes på prioriterte tiltak så langt det 
    er mulig å gjennomføre i budsjettåret. Resterende midler benyttes på uprioriterte tiltak.    
3. Miljøgata i Gran er et viktig trafikksikkerhetstiltak som bl.a. gir forbedrede krysningspunkt for  
    elever til Hadeland videregående, Gran ungdomsskole og Trintom barneskole og bør derfor    
    prioriteres i fylkeskommunen handlingsprogram for fylkesveger. 
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Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Wenche Strand (Ap) 
Helge Haukeli (Ap) 
Terje Aschim (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Pål Tingelstad (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 
Kommunestyret fatter følgende vedtak:  
1. Handlingsplan for fysiske tiltak 2019 datert 5.12.2017 godkjennes.  

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

3/19 Detaljregulering felt B – Lygna sør hytteområde - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 16/00576 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 06.02.2019 3/19 

Kommunestyret 21.02.2019 10/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, reguleringsbestemmelser sist 
revidert 22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. 
 
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til reguleringsplan 
for felt B – Lygna sør hytteområde, med plankart datert 22.01.2019, reguleringsbestemmelser sist 
revidert 22.01.2019 og planbeskrivelse revidert 22.01.2019. 
 
Nytt vegnavn fastsettes til Badstuåsen. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

4/19 298/1/119 – Dispensasjonsbehandling – Oppføring av uthus m/utedo 
innenfor byggeforbudssonen til Malsjøen – Tiltak i LNF-område 
 
Arkivsak: 18/01041 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 06.02.2019 4/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel § 5.1 vedrørende byggeforbudssonen til Malsjøen og §4 vedrørende 
tiltak i LNF- område.  
 
Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Haukeli (Ap) 
Atle Liaklev (GBL) 
 
Helge Haukeli AP) fremmet alternativt forslag: 
Gran kommune gir dispensasjon for oppføring av uthus m/utedo og pulttak i LNF-område- og 
innenfor byggeforbudssonen til Malsjøen.  
  
Dispensasjonen gis på følgende vilkår:   
1. Nytt uthus plasseres der hvor eksisterende utedo står oppført.   
2. ingen deler av nytt bygg skal plasseres nærmere vannet enn eksisterende utedo  
3. nytt bygg skal dekke over det arealet hvor eksisterende utedo står  
4. plassen der uthuset er plassert i dag skal tilbakeføres til opprinnelig stand  
5. tillatt størrelse på uthuset er 9,5m2 BYA. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot forslaget fra Helge Haukeli (Ap). 
Forslaget fra Helge Haukeli (Ap) ble enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 
Gran kommune gir dispensasjon for oppføring av uthus m/utedo og pulttak i LNF-område- og 
innenfor byggeforbudssonen til Malsjøen.  
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Dispensasjonen gis på følgende vilkår:   
1. Nytt uthus plasseres der hvor eksisterende utedo står oppført.   
2. ingen deler av nytt bygg skal plasseres nærmere vannet enn eksisterende utedo  
3. nytt bygg skal dekke over det arealet hvor eksisterende utedo står  
4. plassen der uthuset er plassert i dag skal tilbakeføres til opprinnelig stand  
5. tillatt størrelse på uthuset er 9,5m2 BYA. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

5/19 262/207 - Klage over vedtak om overtredelsesgebyr 
 
Arkivsak: 15/02465 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 06.02.2019 5/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Vedtak av 9.11.2018 opprettholdes 
2. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling 

 
Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Tingelstad (Sp)  
Helge Tryggeseth (MDG)  
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
Terje Aschim (GBL) 
Helge Haukeli (Ap)  
Atle Liaklev (GBL)  
Wenche Strand (Ap)  
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) 
 
Helge Haukeli (Ap) foreslo:  
Nytt pgt 1 
Vedtak av 9.11.18 endres slik at overtredelsesgebyret settes til kr. 25000,- 
 
Terje Aschim (GBL) foreslo: Gebyret frafalles 
 
Helge Tryggeseth (MDG) foreslo alternativt punkt 1 
Følgende tillegg i rådmannens innstilling i sak 5/19: 
I første setning legges følgende til: 
Gebyret settes til kr. 17.500,-. 
 
Det ble avholdt gruppemøte. 
 
Helge Tryggeseth (MDG) endret sitt forslag til: Gebyret settes til kr. 10.000,-. 
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Terje Aschim (GBL) trakk sitt forslag. 
 
Votering 
Ved votering falt innstillingen enstemmig. 
 
Forslaget fra Helge Haukeli (AP) og Helge Tryggeseth (MDG) ble satt opp mot hverandre. 
Forslaget fra Helge Tryggeseth (MDG) ble vedtatt med seks mot tre stemmer   
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 

1. Vedtak av 9.11.2018 opprettholdes. Gebyret settes til kr. 10.000,-. 
2. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

6/19 105/318 - Klage på vedtak om midlertidig brukstillatelse for 
firemannsboliger 
 
Arkivsak: 16/02816 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 06.02.2019 6/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
 

1. Vedtak av 14.12.2018 opprettholdes. 
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse 

 
Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) 
Anne Borgedahl 
Pål Tingelstad (Sp)    
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 

1. Vedtak av 14.12.2018 opprettholdes. 
2. Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse 

 
[Lagre]  
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7/19 93/9 - Klagebehandling - Dispensasjonsbehandling - LNF-området 
 
Arkivsak: 18/00027 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 06.02.2019 7/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Klage datert 19.12.18 inneholder ingen nye opplysninger som gir grunn til å endre vedtak av 
09.12.18. Klage mottatt 19.12.18 tas ikke til følge. 

2. Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Planutvalgets behandling 06.02.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Haukeli (Ap)  
Atle Liaklev (GBL) 
 
Helge Haukeli (AP) fremmet følgende forslag: 
Klage mottatt 19.12.18 tas til følge. Tomten ligger i et område med stor tetthet av 
landbrukseiendommer og boligeiendommer, uten at boligeiendommene grenser direkte til tomten.   
  
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplans arealdel vedrørende tiltak innenfor LNF-formålet (landbruks-, natur- og 
friluftsområde), til eksisterende ubebygd eiendom i LNF-område. Det foreligger en overvekt av hensyn 
som tilsier at dispensasjon kan gis, med følgende vilkår:  
  
1. Ved søknad om bygging av bolig på eiendommen må det dokumenteres at vann og avløp til tomten 
er sikret, jf. krav i pbl kapittel 27.  
2. Ved søknad om bygging av bolig på eiendommen må det dokumenteres at bebyggelsen oppfyller 
kravene i T-1442/2016, retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Helge Haukeli (AP) enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 06.02.2019: 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Gran kommune søknad om dispensasjon 
fra kommuneplans arealdel vedrørende tiltak innenfor LNF-formålet (landbruks-, natur- og 
friluftsområde), til eksisterende ubebygd eiendom i LNF-område. Det foreligger en overvekt av 
hensyn som tilsier at dispensasjon kan gis, med følgende vilkår:  
  
1. Ved søknad om bygging av bolig på eiendommen må det dokumenteres at vann og avløp til 
tomten er sikret, jf. krav i pbl kapittel 27.  
2. Ved søknad om bygging av bolig på eiendommen må det dokumenteres at bebyggelsen oppfyller 
kravene i T-1442/2016, retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. 
 
[Lagre]  
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