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NVEs uttalelse til anmodning om at innsigelse trekkes - 

Kommuneplanens arealdel - Gran kommune 

Vi viser til epost med forslag til endrede bestemmelser av 10.2.2021 og til våre tidligere 

tilbakemeldinger angående innsigelse til kommuneplanens arealdel (5.2.2021, 25.8.2020, 6.9.2019, 

13.3.2019). 

I kommunens oversendelse av 10.2.2021 er foreslåtte endringer i bestemmelsene  

 pkt. 1.18 b) og c) om krav om ROS-analyse i alle reguleringsplaner  

 pkt. 1.18 d) om skjøtsel av skog i skredutsatte områder  

 pkt. 1.3 om plankrav  

 pkt. 6.1 om hensynssone naturfare 

Dette er i tråd med NVEs anbefalinger for å løse innsigelsen.  

Det er ifølge kommunen utarbeidet to notat som danner grunnlag for utforming av hensynssoner – 

fareområder i plankartet; «Kritiske punkt og faresoner for flom» og «Faresoner ras- og skredfare», 

begge sist revidert 22.6.2020.  Det forutsettes at hensynssoner som viser fareområde flom og ras- og 

skredfare innarbeides i plankartet. For at planmaterialet skal være komplett, må kommunen gjøre 

nødvendige oppdateringer av øvrige plandokumenter i tråd med notatene nevnt over. 

NVE kan trekke innsigelsen under forutsetning av at plankartet viser hensynssoner – naturfare - flom og 

ras- og skredfare og at bestemmelser med endringer som angitt i oversendelse av 10.2.2021, vedtas.  

Kommunen må, evt. i samråd med Statsforvalteren i Innlandet, vurdere om endringene av planforslaget 

er av slik art at det kreves ny høring. 

NVE ber om at vedtatt plan med vedlegg blir sendt til oss. 
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Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Sigrid Johanne Langsjøvold 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   
 

  

Kopi til: 

Gran kommune v/Øyvind Andreas Sørlie 

STATSFORVALTEREN I INNLANDET 
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