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MØTEPROTOKOLL  
 

Planutvalget 
 
Dato: 20.03.2019 09:00 -13:00 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00021 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Terje Aschim (GBL) 

  
Forfall:  Anne Solstad (GBL)  

 
Kari-Anne Jønnes forlot møtet under sak 12/19 

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

Sigrid Lerud, spesialrådgiver plan og utvikling Øyvind Sørlie, enhetsleder 
Anne Borgedahl  
 

  
Protokollfører: Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas  
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 23.03.2019 
 
 

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  

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 

 

14/19 18/04026-2 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
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Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble godkjent. 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 06.02.2019 ble godkjent. 
 
 
Befaring  
Planutvalget gjennomførte befaring først i møtet, i tilknytning til sak 13/19 Klagesak vedrørende 
saksbehandling av regulering av Brandbu sentrum.  
 
 
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  

 
Muntlig spørsmål  
Helge Tryggeseth (MDG) nevnte utfordringer i forhold til publisering av dokumenter. 
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8/19 Reguleringsplan for Rognekollen økogrend - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 16/02093 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 8/19 

Kommunestyret 03.04.2019 25/19 

 
 

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. 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
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. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

9/19 Områderegulering Bjoneroa - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 16/00004 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 20.03.2019 9/19 

Kommunestyret 03.04.2019 24/19 

 
 

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. 
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Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Haukeli (Ap)  
Terje Aschim (GBL)  
Kari-Anne Jønnes (H)  
Pål Tingelstad (Sp) 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
Sigrid Lerud 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
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. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

10/19 Oppstart av planprosess for kulturområdet 
 
Arkivsak: 19/00187 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 7/19 

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.  
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
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Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Wenche Strand (Ap) 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
 
Helge Tryggeseth (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret vedtar at arbeidet og ferdigstillelse av denne plan skal samordnes arbeidet med ny 
Planstrategi samt gi føringer til arbeidet med samfunnsdelen i Kommunens arealplan. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen med Helge Tryggeseth (MDG)s tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
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.  
 
Kommunestyret vedtar at arbeidet og ferdigstillelse av denne plan skal samordnes arbeidet med ny 
Planstrategi samt gi føringer til arbeidet med samfunnsdelen i Kommunens arealplan. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

11/19 273/67 - Dispensasjonsbehandling - Maks mønehøyde og LNF-formålet 
 
Arkivsak: 18/03945 

Behandlet av 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. 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
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Disse hadde ordet i saken: 
Terje Aschim (GBL)  
Atle Liaklev (GBL)  
Helge Haukeli (Ap)  
Kari-Anne Jønnes (H)  
Pål Tingelstad (Sp)  
Helge Tryggeseth (MDG)  
Anne Borgedahl 
 
Atle Liaklev (GBL) fremmet følgende forslag:  
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. 

 
Votering 
Forslaget fra Atle Liaklev (GBL) ble satt opp mot innstillingen. Forslaget fra Atle Liaklev ble vedtatt 
med fem mot fire stemmer. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
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. 

 
[Lagre]  
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12/19 65/41 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan vedrørende tiltak i 
flomsone  - Bruksendring fra restaurant til frisørsalong 
 
Arkivsak: 18/04070 

Behandlet av 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.  
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Terje Aschim (GBL)  
Helge Haukeli (Ap)  
Kari Anne Jønnes (H)  
Atle Liaklev (GBL)  
Pål Tingelstad (Sp)  
Helge Tryggeseth (MDG)  
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL)  
 
Terje Aschim (GBL) fremmet følgende forslag:  
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. 
 
Votering 
Ved votering ble forslaget fra Terje Aschim (GBL) enstemmig vedtatt 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
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 
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bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 
tilsidesatt. Dispensasjonen gjelder ikke unntak fra krav i pbl eller TEK17.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 

13/19 Klagesak vedrørende saksbehandling av regulering av Brandbu sentrum 
 
Arkivsak: 16/00003 

Behandlet av 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. 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas 
Terje Aschim (GBL)  
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL)  
Pål Tingelstad (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 

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. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

14/19 Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
 
Arkivsak: 18/04026 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Eldrerådet   

Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

18.03.2019 7/19 

Gran ungdomsråd 22.03.2019 6/19 
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Planutvalget 20.03.2019 14/19 

Formannskapet 21.03.2019 11/19 

Kommunestyret 03.04.2019 23/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
 
Planutvalgets behandling 20.03.2019: 
 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG)  
Helge Haukeli (Ap)  
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 20.03.2019: 
Kommunestyret vedtar Temaplan for trafikksikkerhet 2019-2022  
 
[Lagre]  
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