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MØTEPROTOKOLL  
 

Planutvalget 
 
Dato: 25.06.2019 09:00 
Kl: 0900-1046 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00021 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 

Roger Nyhus (GBL) 
Wenche Strand (Ap), fikk permisjon fra kl 1032, under temaet 
styringsgruppe Granavollen 
Gunn Elisabeth Alm Thoresen (Ap) 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Atle Liaklev (GBL) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Eivind Brænden (H) 
Brede Grinder (Sp) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Terje Aschim (GBL) møtte kl 0933, til behandlingen av sak 27/19 

  
Forfall:  Kari-Anne Jønnes (H) 

Pål Tingelstad (Sp) 
Helge Haukeli (Ap) 
Anne Solstad (GBL) 

  
Fra administrasjonen: Fungerende rådmann/kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas, 

fagleder plan Sigrid Lerud, enhetsleder plan, bygg og oppmåling Anne 
Borgedahl, enhetsleder samferdsel og park Arne Olav Olsen, kultursjef 
Camilla Jarlsby, spesialrådgiver Øyvind A Sørlie, saksbehandler byggesak 
Karoline Unnli Mathisen, enhetsleder vann og avløp Trygve Rognstad 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 26.06.2019. 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 05.06.2019  

27/19 16/03415-23 Referatsaker til møtet i planutvalget 25.06.2019  

28/19 19/00286-7 
22/3 - Søknad om dispensasjoner for oppføring av næringsbygg i 
Gjærvika 
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Habilitetsspørsmål 
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) stilte habilitetsspørsmål til sak 28/19 fordi han er ansatt i firmaet 
som saken gjelder. Han har i tillegg andre samarbeidsprosjekter med firmaet gjennom eiendom. 
 
Fungerende rådmann/kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas orienterte om 
vurderingen av habilitetsspørsmålet, og anbefalte at utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) ble regnet som 
inhabil jf. fvl § 6, 2. ledd. 
 
Disse hadde ordet i habilitetssaken: 
Fungerende rådmann/kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
Atle Liaklev (GBL) 
 
Atle Liaklev (GBL) ledet møtet ved votering i habilitetssaken. Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) ble 
enstemmig erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av sak 28/19. Det møtte ingen vara. 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 05.06.2019 ble enstemmig godkjent. 
 
 
Møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Helge Tryggeseth (MDG) stilte spørsmål til temaet styringsgruppe Granavollen, med henvisning til 
dagsorden til møtet. Fungerende rådmann/kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
besvarte spørsmålet og gjorde samtidig oppmerksom på at hvis saken eventuelt ble satt opp som 
vedtakssak på sakslista i møtet 25.06.2019 ville det i så fall være en sak som ikke var utredet fra 
rådmannens side. 
 
Wenche Strand (Ap) stilte spørsmål ved at temaet styringsgruppe Granavollen var satt opp på 
dagsorden til møtet. Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) besvarte spørsmålet.  
 
Wenche Strand (Ap) stilte spørsmål ved tidspunktet for saksutredning jf. vedtaket i 
kommunestyremøtet 20.06.2019 om å legge fram saksutredning med skisse til framdriftsplan for 
helhetlig plan for Granavollen, til møtet i planutvalget 28.08.2019. Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) 
besvarte spørsmålet. 
 
Sakslista ble enstemmig godkjent. 
 
 
Spørsmål 
Wenche Strand (Ap) stilte spørsmål om innløsing av boligtomter på Skjervum. Fungerende 
rådmann/kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas svarte at han må undersøke og 
komme tilbake med svar. 
 
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) spurte om det er foretatt konsekvensutredning av Sagatangen. 
Fungerende rådmann/kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne svarte på spørsmålet. 
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Tema/orienteringer 

 Trafikkavviklingen gjennom Brandbu sentrum 

 Styringsgruppe Granavollen 
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27/19 Referatsaker til møtet i planutvalget 25.06.2019 
 
Arkivsak: 16/03415 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 25.06.2019 27/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Planutvalget tar referatsakene til møtet i planutvalget 25.06.2019 til orientering. 
 
Planutvalgets behandling 25.06.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 25.06.2019: 
Planutvalget tar referatsakene til møtet i planutvalget 25.06.2019 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

28/19 22/3 - Søknad om dispensasjoner for oppføring av næringsbygg i 
Gjærvika 
 
Arkivsak: 19/00286 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 25.06.2019 28/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Søknad om dispensasjon fra plankrav i pbl § 12-1 3.ledd avslås med hjemmel i pbl § 19-2. 
2. Søknad om dispensasjon fra pbl § 11-6 og kommuneplanens areadel (KPA) § 4 -LNF-formålet 

avslås med hjemmel i pbl § 19-2. 
3. Søknad om dispensasjon fra pbl §1-8 og kommuneplanens arealdel (KPA) §§ 5.1 jf. 6.2 

byggeforbudssone mot vassdrag avslås med hjemmel i PBL §19-2 
 
 
Planutvalgets behandling 25.06.2019: 
 
Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) stilte habilitetsspørsmål til sak 28/19 fordi han er ansatt i firmaet 
som saken gjelder. Han har i tillegg andre samarbeidsprosjekter med firmaet gjennom eiendom. 
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Fungerende rådmann/kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas orienterte om 
vurderingen av habilitetsspørsmålet, og anbefalte at utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) ble regnet som 
inhabil jf. fvl § 6, 2. ledd. 
 
Disse hadde ordet i habilitetssaken: 
Fungerende rådmann/kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
Atle Liaklev (GBL) 
 
Atle Liaklev (GBL) ledet møtet ved votering i habilitetssaken. Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) ble 
enstemmig erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken. Ingen vara møtte. 
 
Atle Liaklev (GBL) ledet møtet under behandlingen av sak 28/19. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Helge Tryggeseth (MDG) 
Fungerende rådmann/kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
Wenche Strand (Ap) 
Atle Liaklev (GBL) 
Eivind Brænden (H) 
Inger Lise Stieng (Ap) 
Brede Grinder (Sp) 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 25.06.2019: 

1. Søknad om dispensasjon fra plankrav i pbl § 12-1 3.ledd avslås med hjemmel i pbl § 19-2. 
2. Søknad om dispensasjon fra pbl § 11-6 og kommuneplanens areadel (KPA) § 4 -LNF-formålet 

avslås med hjemmel i pbl § 19-2. 
3. Søknad om dispensasjon fra pbl §1-8 og kommuneplanens arealdel (KPA) §§ 5.1 jf. 6.2 

byggeforbudssone mot vassdrag avslås med hjemmel i PBL §19-2 
 
 
[Lagre]  
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