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Endring av detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense - merknads- og 
vedtaksbehandling  
 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Lunner kommune endring av 
detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense slik planendringene er beskrevet i 
saksframleggets kapittel 2 og referert her: 
 
Plankartet:  

 Sandstad bru med lokalveg tas ut av planen. 

 Møllevegen legges om i ny trase med nytt kryss i Oppdalslinna. 

 Midlertidig anlegg- og riggområde legges på gamle Sand sentrum, arealformålene SE2, 
SE3 og BS. 

 Midlertidig anlegg- og riggområde på 41/1 reduseres i størrelse. 

 Plangrensa utvides på eiendommene 58/1 og 58/78.  

 Arealformål bolig på parsell av 59/283 endres til LNF-formål i tråd med gjeldende lovlig 
arealformål. 

 Det påføres avkjørselspil fra Oppdalslinna for sentrumsformålet SE4. 

 Volla bru med lokalveg tas ut. 

 Ny lokalveg «Brennbekkvegen» legges inn. 

 Grønnstruktur, turveg (TV) tas ut. 

 Landbruksveg/turveg, L23 tas inn og forlenges fram til eiendommen 41/4 

 Plangrensa utvides østover slik at ny lokalveg, Brennbekkvegen, i sin helhet ligger 

innafor planens avgrensning. 

 Plangrensa utvides slik at de fem boligene nederst i Flågenvegen inkluderes i 
planområdet. Dette med bakgrunn i endret situasjon disse beboerne vil bli utsatt for i 
forbindelse med foreslåtte planendringer, samt den totale situasjonen for dette 
nærmiljøet i byggefasen og etter at ny RV4 er etablert. 
 

Planbestemmelsene: 

 Ny § 4.7 rettes slik at den lyder:» Området merket f_V17 skal benyttes til felles adkomst 

for eiendommene med gnr/bnr 59/283,59/61,59/65, 59/197, 59/121, 59/253, 59/267, 
59/288,58/1, 58/78, 58/2.» 

 Ny § 4.8 suppleres med:» 38/12, 38/32, 36/11, 36/46, 36/22, 36/10.» 
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 Ny «§ 7.4: landbruksveg L23 skal benyttes som felles adkomstveg for eiendommene med 
gnr/bnr 36/24,36/68, 36/51, 36/87, 36/29, 36/17, 38/32, 38/13, 38/3, 38/5, 39/1, 
42/5, 42/6, 41/4, 41/7.» 

 Ny rekkefølgebestemmelse: » § 11.4: Før ny lokalveg tas i bruk skal det være gjort 

terrengtilpasninger nederst i jordet på eiendommen 36/11 ved vegskjæringa slik at det 
blir mulig å snu med landbruksredskap.» 

 Ny rekkefølgebestemmelse: »§ 11.5: Separat gang-/sykkelveg langs eksisterende rv4 
mellom Sand og Flågenvegen skal etableres senest ett år etter at ny rv4 er tatt i bruk.» 

 Ny «§ 10.4: « Spesielt om anleggs- og riggområder på områdene SE2 og SE3: Områdene 

tillates brukt som angitt i pkt 10.1, men med den begrensning at det ikke skal 
gjennomføres tiltak som forringer verneverdien for kulturmiljøet. Dette innebærer bla 
at midlertidig deponi med mellomlagring av masser, sortering av masser og  bruk av 
mobile pukk- og asfaltverk ikke tillates. Alle inngrep skal reduseres til et minimum, 
gjøres så skånsomt som mulig og områdene skal tilbakeføres/istandsettes etter endt 
anleggsarbeid.» 

 
Lunner kommune forutsetter at Statens vegvesen besørger følgende: 

 Leverer til Lunner kommune ny og rettet sosifil i tråd med vedtatt planendring senest to 
uker etter planvedtaket. 

 Umiddelbart oppfyller vilkår i vedtak i sak DS FSKAP 199/17 om sammenføyning av 
eiendommen 59/288 med eiendommen 59/253. 

 
De deler av gjeldende detaljregulering for rv4 parsell Roa-Gran grense som overlapper med 
planforslaget, oppheves. 
 
Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI. 
 
 
 
 
 

 

Behandling: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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