
 

 
 
Til 
Offentlig myndigheter 
Aktuelle interesseorganisasjoner 
 
 
 
 
 

 

Kapp, 01.08.2019 

 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid 

Detaljregulering for Størenslunden - endring av del av reguleringsplan 
for Brandbu sentrum nord/øst  

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Størenslunden - endring av del av reguleringsplan for Brandbu 
sentrum nord/øst i Brandbu sentrum. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på 
vegne av Gran kommune. Reguleringsplanen skal erstatte deler av gjeldene 
reguleringsplan for Brandbu sentrum nord/øst, vedtatt 25.03.2010. 

Planområdet omfatter eiendommen g.nr/bnr. 76/17 og øvrig del av Størenslunden 
Park (ikke angitt gnr./bnr) og fremkommer på kartskissen under:  



Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt servicebygg og scene ved 
Størenslunden, inkludert adkomstveg til området. Planprosessen skal synliggjøre og 
avklare ulike alternativer for plassering av servicebygg og adkomstveg. Intensjonen 
med planarbeidet er også å søke kulturminne ID 132513 innenfor planområdet frigitt 
i tråd med anbefaling fra Oppland Fylkeskommune.  

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Feste Kapp AS, v/ Einar Nordengen, tlf.       
991 06 114. Varslingen og aktuelle dokumenter kan også sees på kommunens 
hjemmeside under PlanDialog www.gran.kommune.no og feste.no/varsel-om-
planarbeid.   

Det vil bli ny mulighet til uttale seg om reguleringsplanen når planforslaget er 1. 
gangsbehandlet av Gran kommune og vedtatt utlagt på offentlig ettersyn. I 
forbindelse med offentlig ettersyn vil det bli avholdt et åpent møte der berørte og 
interesserte kan uttale seg om planforslaget. Tidspunkt for dette kunngjøres 
sammen med utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn, høsten 2019.  

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet kan rettes 
innen 07.09.2019 til: Feste Kapp AS, Postboks 113, 2858 Kapp, eller e-post: 
kapp@feste.no. Send gjerne kopi til Gran kommune, Rådhusvegen, 2770 Jaren eller 
epost: postmottak@gran.kommune.no.  

 
Med vennlig hilsen 
 
Einar Nordengen 
Arealplanlegger 
Feste Kapp AS 
 
Kopi: 
Gran kommune (epost) 
Størenslunden Park (epost) 
 
 
Utrykte vedlegg i saken tilgjengelige på www.feste.no: 

01 Referat fra oppstartsmøte  
02 Planens begrensing vist i planbasen 
03 Planskjema 

 
 
 
 

http://www.gran.kommune.no/
http://www.gran.kommune.no/
mailto:kapp@feste.no
mailto:kapp@feste.no
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mailto:postmottak@gran.kommune.no


Referat fra oppstartsmøte – endring av reguleringsplan for Brandbu 
sentrum nord/øst – Størenslunden. 
 

Sted:  Gran rådhus  

Dato: 18.06.2019 

Deltakere:  

Størenslunden park (forslagsstiller): 
- Ole Edward Backe (oeb@poeb.no) 
- Per Sønsteby  

 
Feste Kapp (plankonsulent):  

- Einar Nordengen (en@feste.no) 
Gran kommune: 

- Sigrid Lerud, fagansvarlig arealplan (sigrid.lerud@gran.kommune.no) 
- Arne Olav Olsen, enhetsleder samferdsel og park 

(arne.olav.olsen@gran.kommune.no) 
- Trygve Rognstad, enhetsleder vann og avløp 

(trygve.rognstad@gran.kommune.no)  
- Anne Borgedahl, enhetsleder plan, bygg og oppmåling 

(anne.borgedahl@gran.kommune.no) 
- Else Hagen Lyngstad, kultur (else.hagen.lyngstad@gran.kommune.no) 
- Rune Kyllenstjerna, forebyggende brannvern, Lunner og Gran brann og 

redning (rune.kyllenstjerna @gran.kommune.no)  
- Harald Unnli Mathisen, forebyggende brannvern, Lunner og Gran brann 

og redning (harald.mathisen @gran.kommune.no)  
- Karoline Unnli Mathisen, fagansvarlig byggesak, 

(karoline.unnli@gran.kommune.no) 
Forfall/ andre: 

- Gro Nordal, fagansvarlig kart og oppmåling (gro.nordal@gran.kommune.no) 
- Einar Teslo, enhetsleder landbruk (einar.teslo@gran.kommune.no)  

- Kari Møyner, kulturvernkonsulent (kari.moyner@gran.kommune.no)  
- Even Stensrud, naturmangfold (even.stensrud@gran.kommune.no) 
- Anne Lise Koller, arealplanlegger (anne.lise.koller@gran.kommune.no) 
 
 

Arkivnr: 19/00994 

PlanID: E280 
 
Agenda/sjekkpunkt Kommentar 
Presentasjon av møtedeltakerne 
Rolleavklaring (forslagsstiller, 
grunneier, plankonsulent, 
kommunens saksbehandler) 
 

Forslagsstiller er Størenslunden park/Gran kommune 
 

Plankonsulent er Feste Kapp 
 

Kommunens saksbehandler: Sigrid Lerud. 
 

Planstatus 
Avklare forhold til 
kommuneplan og andre 
overordnede planer. 
 

Gjeldende plan er reguleringsplan for Brandbu nord/øst, vedtatt 
25.03.2010 
 

Presentasjon av prosjektet/ Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt 
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planideen 
 

servicebygg med atkomst, samt mulighet for etablering av kiosk 
og oppgradering av scene.  
Gran kommune ønsker at parkeringsplass i nord reguleres inn 
slik den er bygget. 
Fremtidig arealbruk vil være videreføring av parkformål, men 
med regulering av kjøreveg og angivelse av byggeområde for 
scene og servicebygg. 

Plantype og planavgrensning 
Vurdere plantype og hvilke 
områder som skal inngå i 
planen. 
 

Detaljregulering etter PBL § 12-3. 
 
Planavgrensning:  
Hele Størenslunden 
Bedre å varsle for mye enn for lite. 

Planprogram  
Krav om konsekvensutredning 
iht. KU-forskriften? 
 

 
Nei 

Navn på planen   
Adressenavn, gatenavn 
 

Endring av reguleringsplan for Brandbu nord/øst - 
Størenslunden  

Plan-ID er E280 

Eiendomsforhold  
Kvalitet på eiendomsgrenser, 
evt. avtaler, heftelser, 
rettigheter, urbant jordskifte 
 

Innenfor planlagt planområde er følgende eiendommer: 

Eiendom 
(gnr/bnr) 

Tinglyst hjemmelshaver Kommentar 

76/17 Inger Guro Mellbye Festes av Gran 
kommune 

 

Tekniske forutsetninger 
Adkomst/avkjørsel, veger, 
parkering, snuplass, vann, avløp, 
snødeponi, trafo, gatelys, 
renovasjon, 
fjernvarmetilknytning, klima og 
energi 
 

Det finnes tre alternative muligheter til atkomst: 
1. Utvidelse av eksisterende turveg fra nord. 
2. Atkomst via ungdomsskolen 
3. Utvidelse/forlengelse av atkomst fra Parkvegen. 

Alle tre alternativene må utredes. 
 
Det er en forutsetning at eksisterende veglys/lysløypeanlegg 
reetableres der dette berøres av prosjektet. 
 
Veger dimensjonerer i tråd med krav fra Lunner og Gran brann 
og redning, samt HRA for avfallshåndtering. Både HRA og 
Lunner og Gran brann og redning må godkjenne forslaget som 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Det går 110 mm avløpsledning i Størenslunden i dag. Dette 
antas å være tilstrekkelig. Vannledningen er 32 mm og bør 
oppgraderes. 
 

Trafikksikkerhet 
Gang- og sykkelveg-forbindelse, 
sikker skoleveg, plassering av 
uteoppholdsarealer/lek 
 

Elever fra Brandbu barneskole har sin skoleveg gjennom 
Størenslunden. Skolebussene stopper nedenfor ungdomsskolen 
og elevene går gjennom Størenslunden opp til barneskolen. Det 
er derfor viktig at trafikksikkerhet utredes – både i forhold til 
anleggsperioden og i forhold til varelevering i den permanente 
driftssituasjonen. 
 



Overvann og flom.  
Fordrøyning, flomveger, 
overvannsplan, tre-
trinnsstrategien 

Overvann må utredes. Følgende ordlyd skal tas inn i 
reguleringsbestemmelsene: 
 «Utbygging innenfor planområdet skal ikke medføre raskere 
avrenning til overvannsnett eller vassdrag enn det som var 
tilfelle før utbyggingen.»  
 

Natur: Grunnforhold, 
grunnundersøkelser, 
landskapstrekk, landbruk, 
vegetasjon, naturmangfold/ 
naturverdier, svartelistede arter, 
vannforvaltningsplaner 
 

Naturmangfold: 
Prinsippene i naturmangfoldloven må svares ut. Vurdering av 
om det finnes fremmede arter og hvordan hindre ytterligere 
spredning skal også være med i vurderingen. 

Lenker til naturbase og artskart: 
Naturbase: http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-
verktoy/Database/Naturbase/ 

Artskart: http://www.artsdatabanken.no/artskart 
  

Miljø og kultur 
Støykilder, støv, lukt, 
naboaktivitet, beite, 
kulturminner, leke- og 
uteoppholdsarealer, bokvalitet, 
bomiljø, sosial bærekraft, 
boligsammensetning, 
sol/skyggediagram 
 

Støy: I reguleringsbestemmelsene skal det vises til 
Miljøverndepartements veileder om støy, T-1442 (kap 4). 
 
Kulturminner: Innenfor området er det regulert hensynssone 
kulturmiljø og vern av kulturminne rydningsrøyser. Røysfeltet er 
lite, røysene er små og har således en begrenset kunnskaps- og 
opplevelsesverdi og er til dels ødelagt av av inngrep gjort 
tidligere. Kulturarvenheten er villige til å anbefale frigivelse.av 
kulturminnet. Atkomstalternativ 2 og 3 vil berøre røysfeltet. 
 
Oppland fylkeskommune kan kreve arkeologisk registering av 
planområdet når det varsles om planoppstart, men, siden 
planområdet allerede er regulert, er dette lite sannsynlig.  
 
Friluftsliv/rekreasjon: Størenslunden er et viktig 
rekreasjonsområde for befolkningen i Brandbu. Dette må 
hensyntas i prosjektet. 
 

 
Estetikk og landskapstilpasning 
Trebruk, fjernvirkning, nasjonalt 
verdifullt 
kulturlandskapsområde 
 

 
Redegjørelse om landskapstilpasning og estetikk skal følge 
reguleringsplanen, jfr. estetiske retningslinjer til 
kommuneplanens arealdel.   
 

Anleggsfase 
Massehåndteringsplan, 
mellomlagring, anleggstrafikk, 
støy, støv, tilsmussing av veger, 
trafikk, tidsbegrensninger 
(naboer, skoleveg) 
 

Det må beskrives i planbeskrivelse hvordan anleggsfasen skal 
løses. Det bør stå noe om rekkefølge på utbygging og utbyggers 
plikter. Hvordan vil skoleveg bli berørt i anleggsfasen? Hvordan 
vil rekreasjonsmulighetene være i anleggsfasen? 
 
Det forutsettes at eksisterende veger ikke ødelegges i 
anleggsfasen. Husk teleløsning om våren. 
 

Risiko og sårbarhet 
Grunnforhold, flom, ras, trafikk, 
høyspent, akutt forurensning, 

Plankonsulent utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyse. Bruk siste 
veileder fra DSB. 
 

http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
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brannrisiko, kriminalitet, annet 
 

Brann: Plankonsulent/ forslagsstiller tar kontakt med Lunner-
Gran brann og redning. Det må være tilgang for brannbil og 
brannvannsdekning. Eksisterende brannvannsdekning skjer fra 
kum ved Ungdomsskolen og fra Gullåa. For veiledere om 
brannsikkerhet vises det til informasjon på kommunens nettside: 
http://www.gran.kommune.no/brannsikkerhet.461006.no.html 
Her finnes blant annet veileder for tilrettelegging for 
brannvesenet.  

Kriminalitet: 
For forebygging av kriminalitet vises det til veilederen 
«Tryggere nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging 
og fysiske omgivelser» Lenke: 
http://kriminalitetsforebygging.no/dokumenter/tryggere-naermiljoer 
 

Utbyggingsavtale  

 
Ikke behov for utbyggingsavtale. 
 

Prosess 
Varsling, dialog, samarbeid 
naboer, underveismøte, 
medvirkning, høring/offentlig 
ettersyn, klageadgang 
 

Kommunen ser gjennom varslingsdokumenter og sosi-fil over 
avgrensning, før formell varsling av planoppstart. Husk 
planskjema som finnes her: 
https://www.planoppland.no/no/Planskjema 
 
Kommunetorget ordner adresseliste. Kart bestilles fra 
solveig.hallum@gran.kommune.no 
 
Kommunen legger ut informasjon om planoppstart på 
kommunens nettside. Annonse i avisen Hadeland bestilles av 
Gran kommune når kommunen selv er forslagsstiller. 
Kommunens samleannonse står hver onsdag.  

Krav til levert materiale 
Plankart, datering, digitalt kart, 
bestemmelser, planbeskrivelse, 
illustrasjoner, kartgrunnlag, 
tittelfelt, navn på dokumenter 
ved innsending 
 

Det er et krav at planforslaget følger gjeldende lover, forskrifter 
og veiledninger.  
 
Med tanke på framstilling av kartet vises det til: 
www.regjeringen.no/kartforskriften 
 
Til 1.gangsbehandling sendes planforslag med enkelt-filer 
inkludert SOSI-fil av planen (ikke zip-fil). Sendes til 
postmottak@gran.kommune.no med kopi til saksbehandler. 
 
Tekstdokumenter (reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse) 
oversendes både som word og pdf. Filene skal navnes sånn at 
det framgår av filnavn hva filen inneholder. 
 

Planbeskrivelse oppdateres etter høring av plankonsulent/ 
forslagsstiller. Ved endringer av plankart etter høringsperioden, 
sender plankonsulent revidert SOSI-fil i tillegg til pdf-fil. 

Etter sluttvedtak oppdateres tegnforklaring (behandling etter 
PBL), og forside planbeskrivelse med vedtaksdato. 
Kommunevåpen skal bare være på plankartet når kommunen er 
forslagsstiller. Ordfører skriver under på plankartet. 
 

http://www.gran.kommune.no/brannsikkerhet.461006.no.html
http://kriminalitetsforebygging.no/dokumenter/tryggere-naermiljoer
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Normer og veiledning 
T-1490, SPR/RPR, 
forventninger, VA-norm, 
håndbøker, universell 
utforming, m.m. 
 

Relevante lover, forskrifter og veiledninger, rikspolitiske 
retningslinjer (RPR)/ bestemmelser (RPB), nasjonale 
forventninger, Fylkesmannens forventningsbrev og øvrige 
føringer forventes kjent og fulgt av plankonsulent. 

Kommunale føringer er kommunal VA-norm. 
 

Det finnes sett med mal for reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse på kommunens nettside, men disse skulle vært 
revidert. Det finnes også en nasjonal mal for 
reguleringsbestemmelser.  
 

Gebyrer 
Behandlingsgebyr 
 

Behandlingsgebyr framkommer på kommunens nettside. 
https://www.gran.kommune.no/priser-og-gebyrer.463302.no.html 
Gebyr vil ikke bli ilagt når planen er offentlig finansiert. 

Framdrift Framdriften søkes forsert så langt det er mulig fra kommunes 
side. Evt prosess med frigivelse av kulturminne kan forsinke 
prosessen. 

 
Annet Kommunen ønsker dialog underveis ved utarbeidelse av forslag 

til detaljreguleringsplan. Det er ønskelig med et arbeidsmøte 
med presentasjon før formell innsending til 
førstegangsbehandling. 
 

 

https://www.gran.kommune.no/priser-og-gebyrer.463302.no.html
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Planskjema Oppland –– oppdatert november 2017 
 

1 

Februar 2019  Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter.  Se www.planoppland.no  
 

 

Skjema for behandling av planer etter plan- og bygningsloven 
 
 

A:  Planopplysninger  
 

. Kommune: Gran kommune Plan ID: E280 

. Navn på planen: Størenslunden / Endring av del av reguleringsplan for Brandbu sentrum 
nord/øst i Gran kommune 

  Formålet med planen: Legge til rette for nytt servicebygg på Størenslunden, muligheter for fremtidig 
utvidelse av scene, samt sikring av adkomstveg.  
 

Vurdering av krav til konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredninger 

Ja Nei 

Kommer planen inn under:   

§ 6 – Planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram   

§ 8 – Planer som skal vurderes nærmere, men ikke ha planprogram 
eller melding. 

  

 
Oversendelsen gjelder: (kryss av) 

 Kommuneplan   Kunngjøring av oppstart 

 Kommunedelplan   Høring av planprogram  

 Reguleringsplan – områderegulering    Høring av planforslag 1. gang 

 Reguleringsplan – detaljregulering    Høring av planforslag 2. gang 

   Høring av planforslag 3.gang 

    

 Ny plan   Oversending av vedtatt plan 

 Endring av eksisterende plan   Oversending til Fylkesmannen for  

 (oppgi navn og vedtaksdato)    videresending til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

         (Gjelder innsigelser som ikke er tatt til følge) 

         Klage på vedtak reguleringsplan 

 
Forholdet til gjeldende planer: (kryss av) 
Er i samsvar med gjeldende  Kommune(del)plan  Reguleringsplan 

Medfører endring av gjeldende  Kommune(del)plan  Reguleringsplan 

Navn og vedtaksdato på gjeldende 
planer i planområdet 

Brandbu sentrum nord/øst, vedtatt 25.03.2010 

 
 

B:  Kart og dokumenter som følger oversendelsen 
 
Før opp hvilke dokumenter som følger oversendelsen, og kryss av om de sendes på papir eller elektronisk (kart ønskes 
oversendt som PDF-fil, mens andre dokumenter kan være i Word-format). Oppgi målestokk på kart.  
 
Materiale som skal sendes ved oppstart: kopi av referat fra oppstartmøtet, kopi av annonse, oversiktskart og detaljkart som 
tydelig viser planområdet, utsnitt av gjeldende plan for området og informasjon om gjeldende planbestemmelser.  
 
Materiale som skal sendes ved offentlig ettersyn: plankart utformet etter gjeldende standarder, utkast til planbestemmelser, 
planbeskrivelse med ev. konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse, saksframlegg og utskrift av kommunestyrets 
behandling.  
 

Navn på vedlegg Vedlegg 
nr. 

Referat fra oppstartsmøte 01 

Planens begrensning vist i planbasen 02 

Oversiktskart 03 

Planskjema (dette dokumetet) 04 

http://www.planoppland.no/
http://www.planoppland.no/
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C:  Planprosessen 

 
Fyll ut dato i feltet til høyre, og saksnummer på saksframlegg ved behandling i kommunen. 
Oppgi navn på etater ved ev. innsigelse. 

 
Oppstart Dato 

Oppstartsmøte i kommunen – med referat. 18.06.2019 
Kunngjøring om oppstart med annonse i avis  07.09.2019 
SOSI-fil med planavgrensning sendt Statens Kartverk planhamar@statkart.no  for innlegging i 
Innlandsgis  

      

Skriftlig varsel til fylkeskommunale og statlige etater (se adresseliste) 01.08.2019 
Oversending av forslag til planprogram        
 
Utarbeidelse 

 

Drøfting med fylkeskommunale og statlige fagetater i regionalt planforum el.l.       
Åpne møter for berørte og publikum – også for de som trenger spesiell tilrettelegging       
 
Høring og offentlig ettersyn  

 

Første gangs behandling i kommunen  Sak  nr.:             
Planforslag sendt til høring og utlagt til offentlig ettersyn  (se adresseliste over aktuelle høringsinstanser)       
Planforslag sendt Statens Kartverk for SOSI-kontroll planhamar@statkart.no       
Høringsfrist       
Andre gangs behandling i kommunen  Sak  nr.:             
 
Evt. ny høring og offentlig ettersyn 

 

Kunngjøring        
Skriftlig melding om ny høring og offentlig ettersyn       
Høringsfrist       
Tredje gangs behandling i kommunen  Sak  nr.:             
 
Evt. Innsigelser 

 

Innsigelse fremmet.  Oppgi etat(er):             
Anmodning om mekling sendt Fylkesmannen i Oppland       
Mekling avholdt       
Resultat av mekling: A: Innsigelse trukket    B: Innsigelse opprettholdt        
Plan sendt Fylkesmannen i Oppland for videresending til Kommunal- og moderniseringsdepartementet       
Plan oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse       
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtak       
 
Sluttbehandling 

 

Endelig vedtak av plan i kommunestyret.    Sak  nr.:             
Vedtatt plan inkl. saksframlegg og plankart oversendt fylkeskommunen, fylkesmannen og berørte 
fagetater 

      

Melding om vedtak sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (gjelder kommuneplaner)       

 
Evt. tilleggsmerknader:   
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D:  Adresseliste  
 
Lista gir oversikt over aktuelle høringsinstanser.  Bruk oppgitte e-postadresser ved elektronisk oversending.  
 
Dersom saken berører andre fagmyndigheter, skal også disse ha saken tilsendt. Oversikt over myndigheter med 
innsigelseskompetanse i plansaker finnes i brev fra Miljøverndepartementet av 15.12.2009 (www.planlegging.no).  
 

Myndigheter med innsigelsesrett: Oppstart-
melding 
sendt  

Deltok i 
drøftings-
møte 

Varslet 
innsigelse  

Planforslag 
sendt på 
høring 

Fremmet 
innsigelse 
 

Melding om 
vedtak 
sendt  

Fylkeskommune og statlige etater (dato) (dato) (dato) (dato) (dato) (dato) 

Oppland fylkeskommune  
Postboks 988 
2626 Lillehammer 
postmottak@oppland.org  

01.08.2019                               

Fylkesmannen i Innlandet   
Postboks 987 
2604 Lillehammer 
fminpost@fylkesmannen.no 

01.08.2019                               

Statens vegvesen Region øst 
Postboks 1010 
2605 Lillehammer 
firmapost-ost@vegvesen.no  

01.08.2019                               

NVE Region Øst 
Postboks 4223 
2307 Hamar  
ro@nve.no  

01.08.2019                               

Bane Nor 
Postboks 4350 
2308 Hamar 
postmottak@banenor.no 

                                    

Direktoratet for mineralforvaltning 
Postboks 3021 Lade 
7441 Trondheim 
mail@dirmin.no  

                                    

Forsvarsbygg 
Postboks 405 Sentrum  
0130 Oslo 
servicesenter@forsvarsbygg.no  

                                    

Hamar bispedømmekontor 
Postboks 172 
2302 Hamar 
hamar.bdr@kirken.no  

                                    

Mattilsynet Hedmark og Oppland 
Postboks 383 
2381 Brumunddal 
postmottak@mattilsynet.no  

                                    

      
 

                                    

      
 

                                    

       

Kommune / Nabokommuner       

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2004/T-204-Rundskriv-om-endringer-i-plan-og-bygningsloven/6.html?id=279375
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2004/T-204-Rundskriv-om-endringer-i-plan-og-bygningsloven/6.html?id=279375
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mailto:hamar.bdr@kirken.no
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Andre parter: Oppstart-

melding 
sendt til 

Deltatt i 
møte 

Melding om 
vedtak 
sendt til 

Annet 

Lokale høringsparter bl.a.     

Liste i henhold til Gran kommunes retningslinjer 01.08.2019                   

 
 

Ev. andre opplysninger  
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E: Sjekkliste for arealplaner (SKAL fylles ut ved offentlig ettersyn) 
 

. Kommune: Gran kommune E280 

. Navn på planen: Endring av reguleringsplan for Brandbu sentrum nord/øst – Størenslunden. 
 
Lista brukes for å sjekke ut om planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer.  
Sett kryss i Ja/Nei-feltene. Rødt felt markerer mulig konflikt.  Fyll ut de feltene som er relevante for planforslaget. 
 

Barn og unges interesser Ja Nei  Merknad  
NB: Begrunnelse for evt. avvik fra 
overordnede føringer/planer.  

Innebærer planen omdisponering av:  
- områder regulert til friområde/fellesområde o.l. i eksisterende plan? 
- uregulerte områder som er egnet for eller brukes til leik/friluftsliv ? 

         

Ivaretas krav til fysisk utforming av arealer jf. RPR for barn og 
planlegging? 

         

Er planen forelagt kommunens ansvarlige for barn/unges interesser 
for uttalelse? 

         

       

Universell utforming Ja Nei  Merknad 

Er prinsipper om universell utforming/ tilgjengelighet for alle 
innarbeidet i planforslaget? 

         

       

Folkehelse – miljørettet helsevern  Ja Nei  Merknad 

Påvirker planen viktige miljømessige områder som omfattes av 
Forskrift om miljørettet helsevern eller Forskrift om miljørettet helse-
vern for barnehager og skoler? (forurensing, støy, ulykkesrisiko mv) 

         

Hvis ja, er saken forelagt kommunelegen for uttalelse?          

Bidrar planen til å fremme en aktiv livsstil i befolkningen?  
(sykle/gå til skole/arbeid/butikker, fritidsaktiviteter, friluftsliv mv) 

         

Ivaretar planen behovet for gode sosiale møteplasser i det nære 
bomiljøet for ulike aldersgrupper og mennesker med ulike 
funksjonsnivå? (grønne lunger, lekeplass, aktivitetsområde, torg mv) 

         

 

Medvirkning Ja Nei  Merknad 

Er det i planen gjort rede for hvordan medvirkning skal 
gjennomføres og ivaretas? 

         

 

Støy  Ja Nei  Merknad 

Er planområdet utsatt for støy fra vegtrafikk, skytebaner, industri el?          

Innebærer planforslaget etablering av ny støyende virksomhet?          

Innebærer planforslaget etablering av støyømfintlig bebyggelse 
(boliger, skoler mv) i støyutsatte områder (gul eller rød sone)?  

         

Foreligger støykart/støyvurderinger for tiltaket?          
       

Forurensning Ja Nei  Merknad 

Berører planforslaget områder med forurenset grunn?          

Berører planforslaget eksisterende/ny drikkevannsforsyning og 
nedslagsfelt for denne, herunder forhold knyttet til avløpsløsninger 
eller andre utslipp i nedslagsfelt? 

         

Berører annen forurensende virksomhet planforslaget?          

 

 
Klima – energi   Ja Nei Merknad 

Er planen i tråd med Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging, føringer i regional plan for klima og energi og 
kommunens klima- og energiplan? 

        

Er det vurdert energiløsninger som legger til rette for redusert 
energibruk og klimagassutslipp? 

        

Er det lagt til rette for å redusere transportbehovet til daglige 
gjøremål og velge miljøvennlige transportformer (gå, sykle, buss)? 
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Samfunnssikkerhet og beredskap Ja Nei Merknad 

Er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i forb. med planen?         

Er det gjennomført kartlegging av ev. fareområder i planområdet?         

Medfører planforslaget utbyggingstiltak i registrerte eller antatte 
fareområder (flom, skred, radon, eksplosjon, brann, farlig gods etc.) 

        

 

Landbruk - kulturlandskap Ja Nei Merknad 

Medfører planen beslaglegging/omdisponering av landbruksarealer? 
Hvis ja, oppgi arealbeslag fordelt på:  
a) fulldyrka mark , b) overflatedyrka/gjødsla beite  c) produktiv skog 
fordelt på høg, middels og lav bonitet, d) dyrkbart areal 

        

Medfører planen at andre landbruksarealer ikke lenger blir tjenlige til 
landbruksformål eller får redusert sine bruksmuligheter?  
Hvis ja, oppgi arealer fordelt på samme måte som i punket over. 

        

Medfører planen utbygging i eller ved seterområder eller i områder 
registrert som nasjonalt verdifulle kulturlandskap? 

        

 

Naturvern - friluftsliv Ja Nei Merknad 

Berører planen eksisterende eller foreslåtte verneområder eller 
deres nærområde?  

        

Berører planen villreinens leveområde eller influensområde?         

Medfører planen reduksjon av inngrepsfrie områder?         

Medfører planen tiltak i markaområder, større sammenhengende 
naturområder eller i snaufjellet? 

        

Berører planen statlig sikra friluftsområder eller andre friluftsområder 
av nasjonal eller stor regional verdi? 

        

Berører planen eksisterende friområder eller grønnstruktur av 
betydning for friluftsliv i nærmiljø/ nær skoler/barnehager? 

        

Medfører planen reduserte muligheter for friluftsliv f.eks. redusert 
tilgjengelighet til vann og vassdrag, eller redusert framkommelighet? 

        

 

Naturmangfold Ja Nei Merknad 

Berører planen naturtyper registrert som:  
- svært viktig (A) eller viktig (B) jf. Naturbase 
- utvalgte naturtyper jf. forskrift om utvalgte naturtyper 
- trua eller sårbare jf. Norsk rødliste for naturtyper 2015 

        

Berører planen arter registrert som:  
- prioriterte arter jf. forskrift om prioriterte arter 
- trua eller sårbare jf. Norsk rødliste for arter 2015 

        

Er vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 innarbeidet i planen?         
 

Vassdrag Ja Nei Merknad 

Medfører planen inngrep/tiltak i vassdrag eller i 100-metersbeltet 
langs vassdrag? 

        

Berører planen verna vassdrag? (vannstreng og nedbørfelt)         

Har kommunen vedtatt byggeforbudssone langs vassdrag? 
Hvis ja, oppgi bredde. 

        

Er hensyn til miljø og sikkerhet knyttet til vassdrag og energianlegg 
ivaretatt? 

        

 

Samferdsel Ja Nei Merknad 

Er det tatt hensyn til nasjonal transportplan (NTP)?         

Er det tatt hensyn til handlingsprogram for fylkesveger?         

Er det gjennomført nødvendige trafikktekniske og trafikksikker-
helsemessige vurderinger av konsekvensene av planen? 

        

Er ev. konsekvenser for trafikk- og miljøsituasjonen på stamveger, 
riks- og fylkesveger drøftet og avklart  med vegvesenet? 

        

Er vegdirektoratets retningslinjer for veg og gateutforming 
(vegnormalen) lagt til grunn for utforming av vegtekniske løsninger? 
(kryss, atkomster, gang- og sykkelveg, fortau etc.) 

        

Er hensyn til trafikksikkerhet tilstrekkelig ivaretatt?          

Er strekningen mellom utbyggingsområdet og nærmeste skole 
definert som særlig trafikkfarlig? 
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Medfører planforslaget økt transportarbeid? jf. RPR for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. 

        

 

Kulturvern Ja Nei Merknad 

Berører planen automatisk freda kulturminner, nyere tids 
kulturminner eller registrerte kulturmiljøer?   

        

    

 

Regionale planer / Fylkes(del)planer 
 
Er planforslaget i samsvar med prinsipper/retningslinjer for i 
følgende planer/strategier: 

 
 
Ja 

 
 
Nei 

 
 
Kommentar 
NB: begrunnelse for evt. avvik fra 
overordnede føringer/planer. 

- Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 15.6.2016         

- Regional plan for Rondane- og Sølnkletten 2013         

- Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet 2009         

- Regional plan for Hadeland 2015-2021          

- Regional plan for Ottadalen 2016          

- Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017         

- Regional plan for klima- og energi 2013-2024         

- Regional plan for folkehelse 2012-16         

-Jordvernstrategi for Oppland 2007         

 


