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Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. I henhold til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Gran kommunestyre 
kommuneplanens arealdel, med de endringene som framgår av saksframlegget og med 
vedlagte plandokumenter, datert 22. mars 2021. 

2. Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel kunngjøres og gjøres tilgjengelig 
gjennom elektroniske medier. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jfr. plan- og 
bygningslovens § 11-15. 
 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Kommunestyrets sak 63/19, møte 20. juni 2019 – vedtak kommuneplanens arealdel 
Fylkesmannen i Innlandet – meklingsprotokoll fra møte 10. september 2019 
NVEs brev med bekreftelse av at innsigelsen kan trekkes, datert 26. februar 2021 

       Nei 
        Ja 
        Ja 

Kommuneplanens arealdel – Plankart (pdf), datert 22. mars 2021                                             Ja 
Kommuneplanens arealdel – Bestemmelser og retningslinjer, datert 22. mars 2021              Ja 
Notat – Arealformålsendring fra LNF til LNF spredt – 16/00090-95                                            Ja  
Notat – Kritiske punkt og faresoner for flom – 16/00090-107, datert 22. juni 2020                Ja  
Notat – Faresoner ras- og skredfare – 16/00090-107, datert 22. juni 2020                               Ja 
 
 

Oppsummering 
 

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel startet opp høsten 2014. Forslag til 
kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring første gang 
sommeren 2015, andre gang våren 2016 og tredje gang høsten 2017.  
 

Retningslinjene for ROS-analyser var nå blitt endret, og fylkesmannen og NVE hadde innsigelse 
fordi Grans kommuneplan ikke tilfredsstilte de nye kravene. Det måtte derfor gjennomføres en ny 
analyse av flom- og overvannsutfordringene i store deler av kommunen. Revidert forslag til 
kommuneplanens arealdel var ikke klart for sluttbehandling før på våren 2019, og forslaget ble 
vedtatt av kommunestyret i juni 2019.   
 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
Kommunestyret            
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I meklingsmøte med fylkesmannen i Innlandet 10. september 2019 ble de øvrige innsigelsene løst, 
men NVE og fylkesmannen opprettholdt sine innsigelser pga. mangelfull ROS-analyse for den 
samlede arealdelen – med hovedfokus på flom- og overvann. Dette spørsmålet er nå endelig løst 
ved at NVE i brev datert 26. februar 2021 har godkjent de foreslåtte endringene i bestemmelsene 
og på plankartet. Arealdelen legges dermed fram for kommunestyret til endelig sluttbehandling. 
 

 
Saksutredning 
 

Oppsummering av planprosessen: 
 

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel startet opp høsten 2014. Arbeidet ble basert på 
vedtatt planstrategi (november 2012) og vedtatt planprogram (november 2013). Forslag til 
kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring første gang sommeren 
2015 og andre gang våren 2016. På bakgrunn av høringsuttalelser og to behandlinger i planutvalget 
høsten 2015 utarbeidet administrasjonen et revidert kommuneplanforslag som var klar til 
sluttbehandling i mars 2016. 
 

Ved denne behandlingen ble det vedtatt å ta inn to helt nye boligområder, og det måtte dermed 
utarbeides en konsekvensutredning før annen gangs offentlig ettersyn høsten 2016. Det kom inn 
flere innsigelser fra statlige og regionale myndigheter, og for å avklare disse ble det i januar 2017 
bestemt at det skulle avholdes møte mellom Gran kommunes politiske ledelse og fylkesmannen i 
Oppland for å avklare bakgrunnen for innsigelsene og noen prinsipper for planarbeidet. Av ulike 
årsaker ble ikke møtet avholdt før i juni 2017. 
 

På bakgrunn av dette møtet ble det utarbeidet et nytt forslag til kommuneplanens arealdel, som ble 
lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2017, med målsetting om å få en endelig godkjent 
kommuneplanens arealdel i løpet av vinteren 2018. Retningslinjene for ROS-analyser var nå blitt 
endret (2017), og fylkesmannen og NVE hadde innsigelse fordi mente at Grans kommuneplan ikke 
tilfredsstilte de nye kravene.  
 

Kommuneplanens arealdel hadde gjennomført tilfredsstillende analyser for nye utbyggingsområder. 
Men for å få gjennomført en tilfredsstillende ROS-analyse for hele arealdelen måtte Gran kommune 
analysere flom- og overvannsutfordringene i store deler av de eksisterende utbyggingsområdene i 
kommunen. Dette var et krevende arbeid, og revidert forslag til kommuneplanens arealdel var ikke 
klart for sluttbehandling før på våren 2019. Dette forslaget ble vedtatt av planutvalget og 
kommunestyret i juni 2019.  I etterkant av kommunestyrets vedtak gjensto det tre utfordringer som 
måtte løses: 
 

 Innsigelser mot at boliger/fritidsboliger i LNF-områdene ble vist som byggeområder («sirklene»). 

 Innsigelser mot to konkrete boligområder, Gullerudvika og Lauvlia Øst. 

 ROS-analyse for den samlede arealdelen – med hovedfokus på flom- og overvann. 
 

De to førstnevnte utfordringene ble løst ved hhv. utredninger/analyser og mekling. Resultatet ble at 
en justert presentasjon av boliger/fritidsboliger i LNF-områdene ble godkjent, se omtale nedenfor. 
Nytt boligområde i Lauvlia (øst for eksisterende område) ble godkjent, mens det foreslåtte 
boligområdet i Gullerudvika ble tatt ut av kommuneplanens arealdel. Men NVE og fylkesmannen var 
fortsatt ikke tilfreds med utredningene om naturskade, flom og overvann, se omtale nedenfor.  
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Nærmere omtale av de viktigste problemstillingene i arealdelen: 
 

1. ROS-analyse for den samlede arealdelen – med mest fokus på flom- og overvann: 
 

Fylkesmannen og NVE fremmet innsigelse mot kommuneplanens arealdel fordi de mente at ROS-
analysen og kunnskapsgrunnlaget ikke oppfyller de nye kravene (som kom i 2017) til metodikk og 
sårbarhetsvurderinger. I og med at kravene har blitt skjerpet mente disse myndighetene at 
planbestemmelsene heller ikke er tilfredsstillende. 
 

Med bakgrunn i innsigelsene var kommunens administrasjon nødt til å innhentet konsulentbistand 
fra Norconsult Lillehammer, som har utarbeidet følgende rapporter: 

 Notat: Naturfare – Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 

 Rapport: Underlag for planstrategi – Tema: Flom og overvann 

 Notat: Sårbarhetsvurdering av bekker i Gran kommune – med 2 vedlegg: 
- Sårbarhetsvurdering av bekker – Vedlegg: Analyserte nedbørfelt 
- Sårbarhetsvurdering av bekker – Vedlegg: Kritiske punkter – dimensjoner 

Norconsult og Gran kommune avholdt flere avklaringsmøter med fylkesmannens beredskaps-
ansvarlige underveis i dette arbeidet. 
 

Forslagene i fagrapportene er innarbeidet i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. I første 
omgang foreslås disse endringene innarbeidet nå, men på sikt må hensynene til flom og overvann 
innarbeides mer helhetlig, i både kommuneplanens samfunnsdel og andre kommunale planer. 
Kommunen må også prioritere arbeidet med aktsomhetskart og registrering og oppfølging av kritiske 
punkter i de meste utsatte vassdragene. Dette blir et viktig fagtema både i temaplaner for 
kommunale veger og vann-/avløp og i reguleringsplaner. I korte trekk innebærer de endringene som 
tas inn i kommuneplanens arealdel dette: 
 

 Det viktigste momentet er at alle aktører som skal utarbeide reguleringsplaner og tekniske 
planer må forholde seg til dette faglige grunnlagsmaterialet. Dette er spesielt viktig i arbeidet 
med utbyggingsplaner i det området som Norconsult har hatt mest fokus på, nemlig 
sidevassdragene på østsida av Viggadalen fra Gran sentrum og til Brandbu. 

 All planlegging og prosjektering skal utføres etter NVEs gjeldende retningslinjer for flom og 
skredfare og nyeste oppdaterte aktsomhetskart. 

 Naturfare skal vurderes både i arbeidet med nye reguleringsplaner og i utbygging etter gamle 
reguleringsplaner, inkludert fortetting og transformasjon. 

 Det generelle sikkerhetskravet er 200-årshendelse og et klimapåslag på minst 40 %. Dette 
gjelder også for alle flom- og overvannsberegninger, hvis ikke annet kan begrunnes faglig. 

 Det generelle sikkerhetskravet er 200-årshendelse og et klimapåslag på minst 40 %. Dette 
gjelder også for alle flom- og overvannsberegninger, hvis ikke annet kan begrunnes faglig. 
- Minimum en sone på 20 meter på hver side av bekker/flombekker skal ikke anvendes til 

utbyggingsformål uten at det er dokumentert at faren kan avbøtes. 
- Lukking av bekker og elver, samt oppfylling og terrenginngrep som endrer forholdene i 

kantvegetasjon er forbudt. Bekkelukkinger skal om mulig gjenåpnes. 
- Overvann skal håndteres lokalt med åpne løsninger, og flomvannføringen skal ikke 

forverres/økes noen steder nedstrøms der det allerede er sårbart. 
 

Rapportene fra Norconsult inneholder mye informasjon som vil være nyttig for kommunen og 
utbyggere, og viser at det er mange kritiske punkter i flere av de analyserte vassdragene. Spesielt 
gjelder dette kulverter og rør knyttet til kommunale veger og fylkesveger, samt jernbanelinja og Rv.4. 
 
Ved meklingsmøtet i september 2019 mente NVE og fylkesmannen at utredningene om naturskade, 
flom og overvann ikke var en tilstrekkelig til å trekke innsigelsene. De mente at resultatet av 
utredningene i tillegg måtte innarbeides som hensynssoner på plankartet, og tas inn som egne 
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punkter i planbestemmelsene. Dette er nå endelig løst, og NVE har i brev datert 26. februar 2021 
godkjent de foreslåtte endringene i bestemmelsene og på plankartet. NVE forutsatte i sin uttalelse at 
fareområdene for flom, ras og skred ble innarbeidet i plankartet. Dette var avklart ved oversendelse 
av planmateriale i juni 2020 – se to vedlagte notat om hhv. kritiske punkt og faresoner for flom og 
faresoner ras- og skredfare. 
 
2. Boliger og fritidsboliger i LNF-områdene vises som byggeområde (tidligere omtalt som 

«sirkler»): 
 

Dette spørsmålet er løst etter meklingsmøte i september 2019, men det tas inn en kort orientering 
her (jfr. kommunestyret sak 63/19 i møte 20. juni 2019): 
  

Etter høringsrunden høsten 2017 gjennomførte administrasjonen en analyse av hvilke bolig- og 
fritidsboligeiendommer som var i konflikt med viktige hensyn som naturmangfold, vassdrag og 
kulturminner. Fylkeskommunen godkjente ikke analysen fordi de mente den ikke var fullstendig nok, 
og den tok ikke alle de hensynene som var nødvendige. Det ble gjennomført en ny analyse av 
konflikter mellom de avmerkede bolig-/fritidsboligeiendommene og følgende hensyn:  

 Naturmangfold, naturtyper, arters funksjonsområder m.m.  

 Friluftsområder (hensynssoner på Øståsen og Fjorda)  

 Dyrka mark  

 Vassdrag (byggeforbudssoner + nedslagsfelt drikkevann)  

 Kulturminner m/sikringssoner, SEFRAK-bygg og kulturlandskap (hensynssoner i arealdelen)  

 Andre områder: alunskifer (Rv.4, Gran sentrum Sør), flomfare og rasfare  

(Analysen følger som vedlegg til denne saken – Notat Arealformålsendring fra LNF til LNF spredt.) 
 

De bolig- og fritidsbolig-eiendommene som er i konflikt med disse verdiene ble tatt ut og vist som 
ordinært LNF-område på kommuneplankartet. Dette innebærer at bygge- og anleggstiltak på disse 
eiendommene må behandles som dispensasjon fra kommuneplanen som tidligere. En del 
eiendommer vil på denne måten ikke få den «fordelen» det vil være å slippe dispensasjons-
behandling. Det hadde vært positivt om flere av bolig- og fritidseiendommene kunne vises som 
byggeområde, men kommunen mente at dette var det en klarte å oppnå i denne omgangen. 
 
3. Innsigelser mot foreslåtte byggeområder: 

 

Gjennom planprosessen har det vært mye diskusjon om nye byggeområder. En gjenganger i 
høringsuttalelser fra statlige og regionale fagmyndigheter har vært at Gran kommune har rikelig med 
utbyggingsområder som er godkjent i tidligere arealplaner. Det har derfor vært vanskelig å 
argumentere for å ta inn nye utbyggingsforslag. 
 

Ved siste høringsrunde hadde fylkesmannen i Oppland innsigelse mot boligområde Gullerudvika pga. 
jordvernhensyn og mot boligområde Lauvlia Øst ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. I meklingsmøte hos fylkesmannen i Innlandet 10. september 2019 ble 
resultatet at boligområdet Lauvlia Øst ble godkjent og boligområdet i Gullerudvika ble tatt ut av 
kommuneplanens arealdel, se vedlagte meklingsprotokoll. Dette resultatet av meklingen innarbeides 
i kommuneplanens arealdel og vedtas endelig ved godkjenningen av denne saken. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven 
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Eksisterende planer 
 

 Kommunal planstrategi, vedtatt av Gran kommunestyre 15. nov. 2012 

 Planprogram for k.pl. samfunnsdel og arealdel, vedtatt av Gran kommunestyre 14. nov. 2013 

 Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2015 (sak 50/15) 

 Kommunal planstrategi 2019-2023, vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020 (sak 49/20) 
 

 
Gjeldende vedtak 

 

- Vedtak i de plansakene som er nevnt ovenfor 
- En rekke vedtak i prosessen for revisjon av denne kommuneplanens arealdel 

 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi ved denne saken  
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens bemanning ved denne saken 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei* 
Eldrerådet Nei* 
Rådet for funksjonshemmede Nei* 
Andre råd eller utvalg Nei* 
* Rådene har vært inne i prosessen tidligere 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 

Som det framgår av gjennomgangen ovenfor har prosessen med revisjon av kommuneplanens 
arealdel tatt svært lang tid. Dette skyldes delvis at det har vært stor politisk interesse og til dels 
uenighet om konkrete problemstillinger i planarbeidet. Det har derfor vært behov for en grundig 
politisk behandling før planforslag har kunnet fremmes til behandling. Et annet moment er at det ved 
høringsrundene har kommet en del innsigelser fra statlige og regionale myndigheter, noe som har 
krevet både utredninger og drøftinger. Et forhold som forsinket prosessen betydelig var at det våren 
2016 ble vedtatt å ta inn nye områder, som måtte konsekvens utredes før andre gangs høring og 
offentlig ettersyn. I siste fase har uklarheter og uenigheter mellom Gran kommune og statlige 
myndigheter om ROS-analysen forsinket arbeidet ytterligere. Kommuneplanarbeidet ble rammet av 
en endring i kravene til ROS-analyse som kom i 2017, og som gjorde at dette arbeidet måtte starte 
helt på nytt. 
 

Rådmannen er tilfreds med at alle innsigelser nå er løst og at det kan settes en formell slutt på denne 
planprosessen. Gran kommune er svært opptatt av å ta hensyn til naturfare, flom og overvann i sitt 
planarbeid, noe som vi ikke minst viser gjennom prioritering av flomsikringsarbeidet i Brandbu. 
Rådmannen tar sikte på at vi det videre kommuneplanarbeidet kan komme tidligere i gang med 
nødvendige analyser og dokumentasjon av disse forholdene, i samarbeid med bl.a. NVE og 
fylkesmannen. 
 

Flere av endringene i kommuneplanens arealdel, f.eks. visningen av boligeiendommer og 
fritidsboligeiendommer i LNF-områdene, ble vedtatt ved kommunestyrets behandling i juni 2019.   
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De konkrete punktene i kommuneplanens arealdel som nå foreslås endret før planen blir endelig 
vedtatt er: 
 

 Endringer i punktene 1.3, 1.18, 5.1 og 6.1 i planbestemmelsene, jfr. nærmere omtale tidligere i 
saksframlegget. 

 Endringer på plankartet (hensynssoner) for å ivareta hensynet til naturfare, slik som beskrevet i 
vedlagte notat, jfr. nærmere omtale tidligere i saksframlegget. 

 Formell endring av kommuneplanens arealdel i tråd med resultatet av meklingsmøtet hos 
statsforvalteren i september 2019, ved at boligområde i Gullerudvika ble tatt ut av planen. 

 

På denne bakgrunnen anbefaler rådmannen at kommunestyret fatter endelig vedtak av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Oppstart av ny revisjon av kommuneplanens arealdel: 
 

Fordi denne planprosessen har strukket ut i tid er det nå et stort behov for å starte opp med en ny 
revisjon av kommuneplanens arealdel. Så snart endelig vedtak er fattet vil administrasjonen starte 
opp forberedelsene til en ny planprosess. Det tas sikte på å fremme sak om oppstart av ny revisjon 
og planprogram for ny prosess i løpet av første halvår 2021. Den nye prosessen vil bli basert på 
kommunal planstrategi 2019-2023 og kommuneplanens samfunnsdel, der det bl.a. skal utarbeides en 
arealstrategi, jfr. nylig vedtatt planprogram for samfunnsdelen. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtak annonseres i lokalavisen 
 

 
Dato: 25. mars 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


