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Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - sluttbehandling 

 

Rådmannens innstilling: 
 

I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Gran kommunestyret 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Høringsuttalelser: 

- Statsforvalteren i Innlandet, datert 22. februar 2021 
- Statens Vegvesen, datert 18. januar 2021 
- Norges Vassdrags- og Energidirektorat, datert 5. januar 2021 
- Bane Nor, datert 27. januar 2021 

Planprogram – rådmannens forslag til sluttbehandling, datert 25. februar 2021 
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Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

 

Oppsummering 
 

Kommunal planstrategi ble vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020, og her ble det vedtatt å 
prioritere arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Forslag til planprogram for 
arbeidet med samfunnsdelen ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i januar-februar 
2021. Denne saken gjelder sluttbehandling av dette planprogrammet. 
 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

I plan- og bygningslovens § 4-1 står det at planprogrammet "skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til  
grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger". Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal basere seg på overordnede føringer 
(fra statlige og regionale planmyndigheter), samt eksisterende planer og tidligere vedtak. De viktigste 
planene m.m. som gir bakgrunn for planarbeidet er: 
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
Formannskapet            
Kommunestyret            
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 Kommunal planstrategi – vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020 (sak 49/20) 

 Kommuneplanens samfunnsdel – vedtatt av Gran kommunestyre 8. juni 2015 (sak 50/15) 

 Regional plan for Hadeland – vedtatt av Oppland fylkesting 17.-18. februar 2015 

 Nasjonale forventninger – vedtatt ved kongelig resolusjon 14. april 2019  
 

Planstrategien ble vedtatt i juni 2020, og der er revisjon av kommuneplanens samfunnsdel høyt 
prioritert. I planstrategien definerte Gran kommunestyre noen hovedutfordringer for kommunens 
planarbeid, og disse er også tatt inn i planprogrammet i følgende 7 hovedpunkter: 

1. Innledning 
2. Grans plassering i verden 
3. Befolkningsutvikling 
4. Samferdsel 
5. Kommunale tjenester 
6. Klima og miljø 
7. Arealstrategi 

 

Forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, men høringsfrist 16. 
februar (statlige og regionale myndigheter) og 22. februar 2021 (lokale interessenter).  
Pr. 24. februar har det bare kommet inn 4 høringsuttalelser: 

 
Avsender Oppsummering av innhold Kommentar 

Stats-
forvalteren 

(datert     
22. februar 

2021) 
21/00094-9 

 
 
 
 
 

Gran sitt kommunebilde gir et positivt bilde av de områdene 
statsforvalteren har ansvar om å følge opp. Det er bare på punktet 
om jordvern at kommunen slår ut med rød farge da de etter vår 
mening bryter med målene fra nasjonal jordvernstrategi. Ellers er 
det mange punkter i kommunebildet som er farget gult, det vil si 
«områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet 
og kvalitet». Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å ha det 
med seg i planarbeidet. 
Det er viktig å få til god sammenheng mellom samfunnsdelen og 
arealdelen, og det er derfor positivt at Gran kommune vil følge opp 
med en revidering av arealdelen allerede i 2021. 
Statsforvalteren vurderer at Gran kommune har moderat 
økonomisk handlingsrom. Andelen eldre vil øke frem mot 2040, og 
det vil kreve endringer i det kommunale tjenestetilbudet over tid. 
Generell befolkningsøkning i de fleste yngre aldersgruppene vil 
imidlertid gjøre kommunen bedre rustet enn de fleste andre når 
det gjelder å håndtere økningen i andelen 80 år og eldre. Det er 
likevel viktig å fortsette omstillingsarbeid for å opprettholde 
økonomisk handlingsrom. Det er positivt at det foreslås å ha et 
ekstra fokus på befolkningsutviklingen og forslaget om å følge opp 
punktet «Grans plass i verden» fra planstrategien. 
Statsforvalteren registrerer at ett av temaene i samfunnsdelen vil 
være bærekraft, og at FNs bærekraftmål er sentrale. Dette er 
positivt og i tråd med de nasjonale forventningene til regional og 
kommunal arealplanlegging. Hensyn til klimaendringer er 
gjennomgående i bærekraftmålene.  
I forslag til planprogram er beredskap framhevet som ett av flere 
aktualiserte spørsmål som må vektlegges i kommunens 
overordnede planarbeid, koblet opp mot arbeidet med en 
overordnet ROS-analyse. Statsforvalteren støtter dette, både med 
bakgrunn i overordna føringer og temaets aktualitet eksempelvis i 

 
Dette skyldes 
primært 
utbyggingen av 
Rv.4, men 
kommunen vil 
prioritere 
jordvern i sitt 
planarbeid. 
 
 
 
 
 
 
Jfr. arbeidet med 
kommune-
delplan for helse 
og omsorg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beredskap og 
ROS-analyser vil 
stå sentralt i 
planarbeidet. 
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forhold til klimaendringer, pågående pandemi og nylige tilfeller av 
dataangrep på kommunale system.  

Statens 
Vegvesen 

(datert 
18.01.2021) 
21/00094-4 

Gran kommune sin trafikksikkerhetsplan varer fram til 2022, og bør 
oppdateres. En viktig del av trafikksikkerheten er å legge til rette 
for gående og syklende, både gang- og sykkelveger og enklere 
turveger. Drift og vedlikehold av disse er viktig, slik at de kan brukes 
hele året og gi alle trafikanter et godt gjennomtenkt og 
trafikksikkert veisystem. 
Kommunen bør jobbe videre med fortetting i sentrumsområder for 
å redusere biltransport i tråd med Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og planer for 
tettstedene i kommunen. 
 

 
Jfr. arbeidet med 
trafikksikkerhets-
plan og for 
samferdsel. 
 
Dette vil bli tema 
i revisjon av  
arealdelen. 

Norges 
vassdrags- 
og energi-
direktorat 

(datert 
05.01.2021) 
21/00094-7 

Planprogrammet bør gi tydelige føringer for hvordan kommunen 
skal arbeide med en overordnet ROS-analyse for å identifisere 
faren for flom og skred. NVE forventer at kommunen går gjennom 
sine respektive tettsteder/utbyggingsområder, og analyserer hvilke 
områder som er sårbare for videre utbygging/fortetting knyttet til 
skred, flom- og overvannsutfordringer. Områder der man har bygd 
seg inn i flomutfordringer (eller områder der man er i ferd med å 
gjøre dette) er viktig å identifisere. ROS-analysen må brukes til å 
styre arealbruken og ivareta samfunnssikkerheten. 
Før nye byggeområder planlegges må kommunen forsikre seg om 
at både resipient og VA-infrastruktur har tilstrekkelig kapasitet. Alle 
vassdrag og dreneringslinjer må kartlegges tidlig i planprosessene, 
slik at ny bebyggelse og infrastruktur kan plasseres uten at det er 
fare for skade. NVE anbefaler derfor at kommunen aktivt tar stilling 
til hvilken risiko som skal aksepteres når det gjelder fare og skade 
knyttet til overvann utenfor vassdrag. Kommuneplanen bør 
beskrive mål som sikrer nok areal i utbyggingsområder til å ivareta 
trygg bortledning av overvannet på overflata i framtida. 
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre 
rustet til å møte klimaendringene. Klimatilpasning handler om å ta 
hensyn til dagens og fremtidens klima. Klimaprofil for Oppland gir 
et sammendrag av klimaet, klimaendringer og klimautfordringer i 
denne delen av landet, og er et viktig kunnskapsgrunnlag og 
hjelpemiddel i kommunens overordnede planlegging. 
Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser, og 
planlegging og utbygging langs vassdrag må ta hensyn til faren for 
skader som følge av disse prosessene. Elver og bekker må få 
tilstrekkelig rom for sin naturlige utvikling ved at det ikke blir 
bygget i områder utsatt for vassdragsrelatert fare. Elveos og 
randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevarings-
verdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. 
Styring av arealbruken bort fra vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljø og begrense fare. 
Nasjonale forventninger peker spesielt på vassdragene og 
kommunen må ha en tydelig strategi for vassdragsforvaltningen. 
Det kan være å etablere avstandsgrenser, unngå tiltak i vassdrag og 
vassdragsnære områder og unngå bekkelukkinger. I tillegg er det 
flere vassdragsområder som er vernet etter naturvernloven. 
Kommunen har et særlig ansvar å forvalte disse områdene. Det er 

 
 
Beredskap og 
ROS-analyser vil 
stå sentralt i 
planarbeidet. 
 
 
 
 
 
Dette vil bli 
analysert i ROS-
analyse til 
revisjon av  
arealdelen. 
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store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og 
tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne 
interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 
NVE peker i sin høringsuttalelse på en del konkrete veiledere og 
verktøy som bør brukes i kommuneplanarbeidet. 
 

Bane NOR 
(datert 

27.01.2021) 
21/00094-6 

Det er positivt at planprogrammet setter fokus på Nasjonale 
forventninger til samordnet areal-/transportplanlegging og regional 
plan for Hadeland. Temaer som bør følges opp i planarbeidet: 
• Bærekraftig lokalsamfunn og miljøutfordringer 
• Bygge opp under vedtatte prioriteringer på samferdsel og 

eksisterende infrastruktur 
• Prioritering av hvilke boligfelt som bør bygges ut i 

fireårsperioden med evt. rekkefølgekrav for nye boligområder. 
• Mer vekt på klimakonsekvenser og ROS-analyse knyttet til 

kommuneplanens arealdel. 
Bane NOR påpeker at det er et relativt godt jernbanetilbud i 
kommunen og at det er planer om ytterligere forbedring av 
togtilbudet. Bane NOR mener at kulepunktene ovenfor er viktige og 
i tråd med den nasjonale satsingen på jernbane. Det er viktig at 
dette følges opp i det videre planarbeidet. 
 

 
 
 
 
 
 
Dette vil bli tema 
i revisjon av  
arealdelen. 
 
 
 
 
Dette vil bli tema 
i revisjon av  
arealdelen. 

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven 
 
Eksisterende planer 
 

- Nasjonale forventninger – vedtatt ved kongelig resolusjon 14. april 2019  
- Regional plan for Hadeland, vedtatt av Oppland fylkesting 17.-18. februar 2015  

- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2015  

- Kommunal planstrategi, vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020  
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak knyttet til kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi som er nevnt ovenfor. 
 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken for kommunens økonomi. 
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser av denne saken for kommunens bemanning. 
 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
 
Forslaget til planprogram for arbeidet med samfunnsdelen ble utarbeidet på bakgrunn av den 
vedtatte planstrategien, samt tidligere og overordnede planer og føringer. Forslaget baserte seg på 
de hovedutfordringene som var definert i planstrategien (se de 7 punktene som er nevnt tidligere i 
saksframlegget) og rådmannen foreslår at disse punktene blir stående som de utfordringene som 
Gran kommune må legge spesiell vekt på i arbeidet med i kommuneplanens samfunnsdel. 
  

Rådmannen vil framheve noen spørsmål som i løpet av de siste månedene har blitt ytterligere 
aktualisert, og som også er tatt opp i uttalelsene fra de statlige fagmyndighetene. Disse 
utfordringene må det legges spesielt vekt på i Gran kommunes overordnede planarbeid:  

 Beredskap: Dette er svært aktuelt, sett i lys av pandemisituasjonen og økt fokus på ras og flom. 
Beredskap er et aktuelt tema for alle kommunale tjenester, og må kobles opp mot arbeidet med 
en overordnet ROS-analyse. NVE har lagt stor vekt på ROS-analyse og naturfare i sin 
høringsuttalelse, og rådmannen foreslår at viktigheten av dette blir enda tydeligere beskrevet i 
planprogrammet. 

 Befolkningsutvikling: Det har vært en endring i befolkningsutviklingen de siste årene og ny 
framskriving fra SSB (august 2020). Dette har konsekvenser for de enkelte tjenestene. Rådmannen 
har nå igangsatt en befolkningsanalyse, basert på omtalen at dette i planprogrammet. Denne skal 
etter planen ferdigstilles i løpet av april 2021. 

 Fylkestilhørighet og regionalt samarbeid: Dersom det er politisk vilje til å drøfte dette spørsmålet 
må dette gjøres i løpet av kommunestyreperioden. Det gjøres nå et arbeid i regi av regionrådet, 
der det regionale samarbeidet på Hadeland blir vurdert. 

 

I forslaget til planprogram er det foreslått et opplegg for medvirkning i kommuneplanarbeidet 
(kapittel 5). Det ble gjennomført en workshop 17. februar 2021, med inviterte deltagere og 
arkitektfirmaet Snøhetta som prosessledere. Når resultatet av dette foreligger skal det følges opp 
med medvirkningsmøter i løpet av våren. Det konkrete opplegget for dette må vurderes fortløpende 
ut ifra pandemisituasjonen. 
 

Et annet tema det er mye fokus på for tida er begrepene «Aldersvennlig samfunn» og «Leve hele 
livet». Sett i lys av forventet befolkningsutvikling vil dette bli et svært viktig tema for kommunen. 
Som det framgår av planstrategien skal det parallelt med kommuneplanens samfunnsdel arbeides 
med kommunedelplaner for helse og omsorg og for oppvekst, og det er utarbeidet planprogram for 
disse to planprosessene. 
 
Forslag til endringer i planprogrammet: 
 

 Justering i omtalen av hovedutfordringer (kap. 3) – i tråd med omtalen ovenfor 

 Justering i omtalen av befolkningsframskriving (kap. 4 A) – i tråd med igangsatt befolkningsanalyse 

 Justering i omtalen av medvirkning (kap. 5) – med omtale gjennomført workshop 

 En mindre justering av månedsangivelsene i kap. 6 – Arbeidsopplegg og framdriftsplan 
 

 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Det vil bli laget et opplegg for medvirkning og informasjon om planarbeidet. 
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Dato: 25. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


