
 
 
 
 

 

 

Internt notat 
Dok dato: 24.11.2020 Dok nr: 16/00237-118 
 

NOTAT til - Lokal forskrift om motorferdsel på vann- og vassdrag i 
Gran kommune 
 
         
Dato: 20.11.2020 
 
Fra: 

Jan-Fredrik Høgsaas 
 
Til: Ordfører Randi Ek Thorsen  
 

         
 
 

 
Skrivefeil:  
Administrasjonen er blitt gjort oppmerksom på en skrivefeil som gjelder rekkefølgen på paragrafene. 
Forskriften går fra paragraf 1 til 9, men nummer 4 og 5 mangler. Dette er en feil. Forskriften har kun  
7 paragrafer. Det riktige er at forskriften skal gå sammenhengende fra nummer 1 til 7. Det vil si at 
nåværende nummer 6, 7, 8 og 9 skal endres til nummer 4, 5, 6 og 7. 
 
Avklaring rundt «partyflåter».  
Under § 7 (det som egentlig er § 5) er kulepunkt fem plassert feil. Det var egentlig administrasjonen 
sin intensjon at denne skulle ligge under de generelle reglene for Randsfjorden, og ikke under 

«Øvrige soner med 5 knop hastighet (se kartvedlegg)».  
Slik forskriften står nå gjelder restriksjonene for «hytte/brakke/campingvogn/brygge som står 
på flåte eller pongtonger» kun innenfor 5-knopsona. Intensjonen var at restriksjonen for disse 
fartøyene gjelder for hele fjorden. Se utklipp fra forskriften nedenfor.  



 
 
 
 

 

 
Flytte kulepunkt fem opp til å være egen bestemmelse som gjelder for hele Randsfjorden   

 
Oppgradering av kartet:  
Jevnaker har vedtatt forskriften med noen revideringer. Et av disse gjelder avgrensningen til 5-
knopsonen i Jevnaker. Denne endringen angår ikke Gran kommune direkte, men det er et poeng at 
felles-delen av forskriften er lik. Nedenfor vises utklipp av kartet som indikerer 5-knopsona (rød 
farge).  
Til venstre vises sona slik den foreligger for kommunestyret. Til høyre er kartet som er vedtatt i 
Jevnaker. Mot nord er sona flyttet lengre mot sør og Bergertjern er tatt med inn i sona.  
 
 

  
Til orientering:  
Kartet er kun en skisse for å vise de ulike sonene. Etter at planen er vedtatt vil Søndre Land utarbeide et kart av bedre 
kvalitet. 
 

 



 
 
 
 

 

Følgene ordlyd står i forkriften i dag:  

Med Randsfjorden menes i denne sammenheng området fra Søndre Randsfjord bru i Jevnaker i sør, til 
en linje trukket fra Ertnesodden (Lands Sag) til Mikkelstuen i nord (vedlagt 
kartutsnitt). 
 
Følgende ordlyd er vedtatt i Jevnaker:  
Med Randsfjorden menes i denne sammenheng området fra Randsfjord dam Bergerfoss i Jevnaker i 
sør, til en linje trukket fra Ertnesodden (Lands Sag) til Mikkelstuen i nord (vedlagt kartutsnitt). 
Hermannstjern i Jevnaker kommune regnes ikke som en del av Randsfjorden. 
 
 
Administrasjonen ber om muligheten til å utføre mindre redaksjonelle endringer i forskriften for å 
sikre at forskriften blir så lik som mulig, på tvers av kommunenen. Dette innebærer å inkludere 
jevnaker sin 5-knopsone i vår forskrift.  
 
Randsfjordsferja:   
Administrasjonen er også gjort oppmerksomme på at forskriften ikke omtaler ferje-trafikken som går 
mellom fylkesvei 34 og 245.  
Under § 7 (det som egentlig er § 5) mener administrasjonen at det vil være fornuftig å inkludere en 
bestemmelse som gjør at Randsfjordsferja ikke rammes av restriksjonene innenfor 5-knopsona. Det 
er ikke kjent hvilke hastighet ferja har innenfor sona, men det vurderes som uhensiktsmessig at ferja 
skal trenge å forholde seg til disse restriksjonene.  
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