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MØTEPROTOKOLL  
 

Planutvalget 
 
Dato: 28.08.2019 09:00 
Kl: 0900 – 1015 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00021 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 

Leder Roger Nyhus (GBL), Anne Solstad (GBL), Atle Liaklev (GBL),  
Helge Tryggeseth (MDG), Wenche Strand (Ap),  
Gunn Elisabeth Thoresen (Ap), Pål Tingelstad (Sp) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Eivind Brænden (H), Grete Teslo (Ap) 

  
Forfall:  Nestleder Kari-Anne Jønnes (H), Helge Haukeli (Ap) 
  
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 30.08.2019 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 07.08.2019  

31/19 16/03415-25 Referatsaker til møtet i planutvalget 28.08.2019  

32/19 16/02284-32 Klimapositivt hytteliv - valg av prosjektområde  

33/19 19/01326-7 
Oppheving av del av E-249 reguleringsplan for Sandvoll – Amundrud 
- utleggelse til offentlig ettersyn 

 

34/19 18/03778-14 157/104 - Klagebehandling - Dispensasjon - Regulert byggegrense  
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Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 07.08.2019 ble enstemmig godkjent 
 
 
Tema/orienteringer 
Nye planprosesser ved fagansvarlig plan Sigrid Lerud 
 

Spørsmål 

 Helge Tryggeseth (MDG) stilte spørsmål vedrørende prinsippet om regulering i 
landbruksområder, med henvisning til fylkesmannens vedtak i klagesak datert 12.08.2019.  
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas besvarte spørsmålet.  

 Pål Tingelstad (Sp) stilte spørsmål vedrørende slamdeponi i Badstua og behandlingen av 
dette i kommuneplanens arealdel. Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
svarte på spørsmålet. 

 Wenche Strand (Ap) stilte spørsmål vedrørende kommunens ansvar for - og oppfølging av 
forurensningssaker. Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas svarte at en skulle 
komme tilbake til det skriftlig. 

 Wenche Strand (Ap) stilte spørsmål om framdriften for reguleringsplanen for rv 4 over Lygna. 
Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas besvarte spørsmålet. 

 Utvalgsleder Roger Nyhus (GBL) stilte spørsmål vedrørende endring av fartsgrenser i 
Brandbu. Kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas svarte på spørsmålet. 
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31/19 Referatsaker til møtet i planutvalget 28.08.2019 
 
Arkivsak: 16/03415 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 28.08.2019 31/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Planutvalget tar referatsakene til møtet 28.08.2019 til orientering. 
 
Planutvalgets behandling 28.08.2019: 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 28.08.2019: 
Planutvalget tar referatsakene til møtet 28.08.2019 til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

32/19 Klimapositivt hytteliv - valg av prosjektområde 
 
Arkivsak: 16/02284 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 28.08.2019 32/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Rådmannen fremmer derfor følgende forslag til vedtak 
 

1. Rådmannen bes varsle endring av kommuneplanens arealdel med et nytt område for 
fritidsboliger i området ved Gammelsetra på Lygna og samtidig tilbakeføring av felt 4 i 
områdereguleringsplan for hyttefelt sør Lygna til LNF område 

2. Rådmannen bes om å varsle oppstart av og utarbeide et forslag til reguleringsplan for 
fritidsboliger i området ved Gammelsetra på Lygna i tråd med prinsippene for klimapositivt 
hytteliv i forprosjektrapport datert 21.09.2017 

3. Det er en forutsetning at området ikke skal kunne benyttes til utbygging av annen type 
fritidsbolig enn det som er skissert i prosjektet «Klimapositivt hytteliv» 

4. Rådmannen bes arbeide videre med en avtale med mellom Gran kommune og BTA om 
prosjektet Klimapositivt hytteliv  

 
 
Planutvalgets behandling 28.08.2019: 



 4  

 
Disse hadde ordet i saken: 
Pål Tingelstad (Sp) Wenche Strand (Ap)Helge Tryggeseth (MDG), Anne Solstad (GBL), Eivind Brænden 
(H), leder Roger Nyhus (GBL), kommunalsjef kultur og samfunn Leif Arne Vesteraas 
 
Helge Tryggeseth MDG fremmet følgende forslag: Planutvalget ønsker ikke å tilrettelegg for 
ytterligere areal for fritidsboliger på Lygna ut over det som i dag er lagt inn i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Helge Tryggeseth (MDG) trakk sitt forslag. 
 
Wenche Strand (Ap) og Helge Tryggeseth (MDG) fremmet følgende forslag: 
Planutvalget ønsker ikke å gjennomføre å tilrettelegge for ytterligere areal til fritidsboliger på Lygna 
ut over det som er i dag lagt inn i KP arealdel. Utbyggerne bør i størst mulig grad vurdere å bygge 
klimapositive hytter på allerede regulerte areal på Lygna. 
  
Votering 
Forslaget fra Wenche Strand (Ap) og Helge Tryggeseth (MDG) ble satt opp mot rådmannens 
innstilling. Forslaget fra Wenche Strand (Ap)og Helge Tryggeseth (MDG) ble vedtatt med 8 mot 1 
stemme. 
 
Planutvalgets vedtak 28.08.2019: 
Planutvalget ønsker ikke å gjennomføre å tilrettelegge for ytterligere areal til fritidsboliger på Lygna 
ut over det som er i dag lagt inn i KP arealdel. Utbyggerne bør i størst mulig grad vurdere å bygge 
klimapositive hytter på allerede regulerte areal på Lygna. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

33/19 Oppheving av del av E-249 reguleringsplan for Sandvoll – Amundrud - 
utleggelse til offentlig ettersyn 
 
Arkivsak: 19/01326 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 28.08.2019 33/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 og 12-14, legges forslag til opphevelse av del av 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll - Amundrud ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 
Planutvalgets behandling 28.08.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Planutvalgets vedtak 28.08.2019: 
I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 og 12-14, legges forslag til opphevelse av del av 
reguleringsplan for Rv 4 Sandvoll - Amundrud ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

34/19 157/104 - Klagebehandling - Dispensasjon - Regulert byggegrense 
 
Arkivsak: 18/03778 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Planutvalget 28.08.2019 34/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Klage datert 24.06.19 inneholder ingen nye opplysninger som gir grunn til å endre vedtak av 
06.06.19. Klage mottatt 24.06.19 tas ikke til følge. 

2. Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Planutvalgets behandling 28.08.2019: 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets vedtak 28.08.2019: 

1. Klage datert 24.06.19 inneholder ingen nye opplysninger som gir grunn til å endre vedtak av 
06.06.19. Klage mottatt 24.06.19 tas ikke til følge. 

2. Saken sendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
[Lagre]  
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