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MØTEPROTOKOLL  
 

Planutvalget 
 
Dato: 08.05.2019 09:00 
Kl: 0900 – 0950 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00021 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
Forfall:  Ingen 
  
Fra administrasjonen: Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, fagansvarlig plan 

Sigrid Lerud, enhetsleder Anne Borgedahl, rådgiver Øyvind Sørlie 
  
Protokollfører: Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 10.05.2019 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebøker fra møtene 20.03.2019 og 25.04.2019   

17/19 18/03183-27 Reguleringsplan for Solvang - fastsettelse av planprogram  

18/19 19/00705-3 
99/11 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse 
med etablering av treningssenter 

 

19/19 17/00095-39 
139/4, 5 og 6 - Avslag på søknad om dispensasjon vedrørende vilkår 
om å rive stall ved skogshusvær 

 

20/19 16/01237-23 
75/24 - Klage vedrørende avslag på søknad om oppføring av uthus 
utenfor byggegrense 

 

21/19 18/01041-19 298/1/119 - Klage over vedtak om overtredelsesgebyr  

22/19 18/01041-20 
298/1/119 - Klage over planutvalgets vedtak av 6.2.2019 og pålegg 
om riving/flytting - vedrørende uthus i LNF-område 

 

23/19 19/00174-13 
53/21 - Klagesak vedrørende vedtak om avslag for oppføring av 
bod/skjul med tilhørende platting i byggeforbudssone mot Mæna 
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Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av møtebøker 
Protokollene fra møtene 20.03.2019 og 25.04.2019 ble enstemmig godkjente. 
 
 
Tema/orienteringer 
 

 Arbeidet med flomforebygging i Brandbu v/ kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 

 Nye planprosesser v/ fagansvarlig plan Sigrid Lerud 

 
  



 3  

 
 

17/19 Reguleringsplan for Solvang - fastsettelse av planprogram 
 
Arkivsak: 18/03183 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 17/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Planutvalget i Gran kommune planprogram for 
Solvang, revidert 26.04.2019. 
 
Planutvalgets behandling 08.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Tingelstad (Ap) 
Kari-Anne Jønnes (H) 
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 08.05.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 fastsetter Planutvalget i Gran kommune planprogram for 
Solvang, revidert 26.04.2019. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

18/19 99/11 - Dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse 
med etablering av treningssenter 
 
Arkivsak: 19/00705 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 18/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse med etablering av treningssenter 
i medhold av pbl §§ 19-2 og 12-4 vedrørende rettsvirkning av reguleringsplan samt reguleringsplan § 
4.1.  

 
Vilkår for dispensasjon er: 
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 Det må sendes inn byggesøknad for bruksendring i tråd med pbl § 20-1 bokstav d jf. 
SAK 10 § 2-1.  

 
 
Planutvalgets behandling 08.05.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 08.05.2019: 
Det gis dispensasjon fra reguleringsplan for Andfossen i forbindelse med etablering av treningssenter 
i medhold av pbl §§ 19-2 og 12-4 vedrørende rettsvirkning av reguleringsplan samt reguleringsplan § 
4.1.  

 
Vilkår for dispensasjon er: 
 

 Det må sendes inn byggesøknad for bruksendring i tråd med pbl § 20-1 bokstav d jf. 
SAK 10 § 2-1. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

19/19 139/4, 5 og 6 - Avslag på søknad om dispensasjon vedrørende vilkår om 
å rive stall ved skogshusvær 
 
Arkivsak: 17/00095 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 19/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Søknad om dispensasjon for overskridelse av tillatt bruksareal (BRA) for eiendom med 
skogshusvær avslås med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 4.1 jf. plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2.  

 
Planutvalgets behandling 08.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 08.05.2019: 

1. Søknad om dispensasjon for overskridelse av tillatt bruksareal (BRA) for eiendom med 
skogshusvær avslås med hjemmel i kommuneplanens arealdel § 4.1 jf. plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2.  

 
[Lagre]  
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20/19 75/24 - Klage vedrørende avslag på søknad om oppføring av uthus 
utenfor byggegrense 
 
Arkivsak: 16/01237 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 20/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
 

1. Vedtak av 19.2.2019 endres slik at det gis dispensasjon for plassering av uthus utenfor 
byggegrense med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og reguleringsplanen § 4.1. 
 

 
Planutvalgets behandling 08.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Tingelstad (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 08.05.2019: 

1. Vedtak av 19.2.2019 endres slik at det gis dispensasjon for plassering av uthus utenfor 
byggegrense med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og reguleringsplanen § 4.1. 
 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

21/19 298/1/119 - Klage over vedtak om overtredelsesgebyr 
 
Arkivsak: 18/01041 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 21/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Vedtak av 22.1.2019 opprettholdes 
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse 

 
Planutvalgets behandling 08.05.2019: 
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Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Wenche Strand (Ap)  
Pål Tingelstad (Sp)  
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) 
 
Helge Tryggeseth MDG foreslo: 
Rådmannens forslag til punkt 1 utgår og erstattes med følgende 
nytt punkt 1: 
Overtredelsesgebyr settes til kr. 10.000,-. 
 
Det ble avholdt gruppemøte. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen pkt. 1 satt opp mot forslaget fra Helge Tryggeseth (MDG). Vedtaket fra 
Helge Tryggeseth ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 08.05.2019: 
 

1. Overtredelsesgebyr settes til kr. 10.000,-. 
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse 

 
[Lagre]  
 
 
 
 

22/19 298/1/119 - Klage over planutvalgets vedtak av 6.2.2019 og pålegg om 
riving/flytting - vedrørende uthus i LNF-område 
 
Arkivsak: 18/01041 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 22/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
 

1. Planutvalgets vedtak av 6.2.2019, sak 4/19, opprettholdes. Det samme gjelder pålegg om 
flytting av uthus vedtatt den 22.2.2019. 

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig behandling.  
 
Planutvalgets behandling 08.05.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 08.05.2019: 
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1. Planutvalgets vedtak av 6.2.2019, sak 4/19, opprettholdes. Det samme gjelder pålegg om 
flytting av uthus vedtatt den 22.2.2019. 

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig behandling.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

23/19 53/21 - Klagesak vedrørende vedtak om avslag for oppføring av 
bod/skjul med tilhørende platting i byggeforbudssone mot Mæna 
 
Arkivsak: 19/00174 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 08.05.2019 23/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke klager medhold vedrørende avslag på søknad om 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
samt § 11-6 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel jf. kommuneplanens arealdel § 5.1 
for oppføring av platting og bod.  

2. Klagesaken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig behandling.  
 
Planutvalgets behandling 08.05.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 08.05.2019: 

1. Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke klager medhold vedrørende avslag på søknad om 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
samt § 11-6 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel jf. kommuneplanens arealdel § 5.1 
for oppføring av platting og bod.  

2. Klagesaken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig behandling.  
 
[Lagre]  
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