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MØTEPROTOKOLL  
 

Planutvalget 
 
Dato: 25.04.2019 16:00 
Kl: 1600-1623 
Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen 
Arkivsak: 19/00021 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

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

Sigrid Lerud 
  
Protokollfører: Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 27.04.2019. 
 

SAKSLISTE  

15/19 18/03068-39 
Endring av reguleringsplan Rv 4 Sandvoll – Amundrud - 
sluttbehandling 

 

16/19 18/04093-9 56/8 - Klage over avslag på dispensasjon for oppføring av veranda  

    

 
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjenning  
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15/19 Endring av reguleringsplan Rv 4 Sandvoll – Amundrud - sluttbehandling 
 
Arkivsak: 18/03068 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 25.04.2019 15/19 

Kommunestyret 25.04.2019 38/19 

 
 
Planutvalgets behandling 25.04.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Kari-Anne Jønnes (H)  
Helge Haukeli (Ap)  
Pål Tingelstad (Sp)  
Roger Nyhus (GBL) 
 
Helge Haukeli (Ap) foreslo følgende: 
Tillegg til rådmannens forslag til vedtak i sak 15/19 
Gran kommune ber samtidig Statens Vegvesen revurdere sin beslutning om å ikke bekoste 
gjenoppbygging av bru over RV4 ved Steinerud.  
En ny enklere bru for gående og syklende vil være av stor verdi for folkehelsa, da dette er en del av en 
viktig turveg. Brua binder også sammen eldgamle kulturhistoriske gutuer som har vært ferdselåre for 
bygdas befolkning i uminnelige tider. Som turveg ligger denne fredelig adskilt fra trafikk, i motsetning 
til undergangen ved Mohagavegen.  
RV4 deler bygda Moen i to, og det er sterkt ønskelig at alle passeringspunkter opprettholdes i et tett 
befolket område av kommunen.  
 
Det ble avholdt gruppemøte. 
 
Votering 
Ved votering falt forslaget fra Helge Haukeli (Ap) med 6 mot 3 stemmer. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 25.04.2019: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Gran kommunestyre forslag til endring av 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll-Amundrud, med plankart sist revidert 18.03.2019, 
reguleringsbestemmelser sist revidert 18.03.2019 og planbeskrivelse sist revidert 18.01.2019. 
 
Klagefrist settes til tre uker etter kunngjøringsdato. 
[Lagre]  
 
 
 
 

16/19 56/8 - Klage over avslag på dispensasjon for oppføring av veranda 
 
Arkivsak: 18/04093 

Behandlet av Møtedato Saknr 



 3  

Planutvalget 25.04.2019 16/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Vedtak av 15.02.19 opprettholdes.  
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet. 

 
Planutvalgets behandling 25.04.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 25.04.2019: 

1. Vedtak av 15.02.19 opprettholdes.  
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet. 

 
[Lagre]  
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