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Gran kommune – reguleringsplan Lygna sør hytteområde felt B – statlige 
innsigelser ved høring

Viser til brev av 14. desember 2016 med høring av reguleringsplan for Lygna sør hytteområde felt B.

Generelt om forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer
Vi viser til brev om forsøket 1. oktober 2015 og til informasjon på www.planoppland.no. Forsøket
innebærer at innsigelser fremmet av statlige myndigheter kommer samordnet fra Fylkesmannen til
kommunen. Planfasen etter at innsigelse er fremmet påvirkes ikke av forsøket, men kommunene og
innsigelsesmyndighetene oppfordres generelt til å arbeide aktivt for å avklare innsigelsene lokalt.
Fylkesmannen kan om ønskelig bidra i denne dialogen. Dersom partene ikke kommer til enighet
legges saken fram for mekling.

Innsigelser til planforslaget
NVE har fremmet innsigelse fordi:

 tilstrekkelig sikkerhet mot flom ikke er ivaretatt gjennom planbestemmelser

 utfordringene knyttet til flom og overvann ikke er godt nok beskrevet i ROS-analysen, og 
utfordringene ikke er fulgt opp med gode nok bestemmelser, jf. punktet over. Når det gjelder 
overvann må det utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering og/eller gis konkrete 
og faglig gode nok krav til denne i planbestemmelsene

Fylkesmannen har fremmet innsigelse på grunn av:

 mangelfull ROS-analyse for flom og overvann

 manglende planbestemmelser knyttet til hensynssone for flom

Videre utdyping om berørte interesser, innsigelsesgrunnlag samt veiledning om hva som skal til for å
imøtekomme innsigelsene, går fram av vedlagte uttalelser.

Vurdering
Fylkesmannen konstaterer at innsigelsene gjelder samme forhold og at samordning dermed ikke er
nødvendig. Innsigelsene er begrunnet, og det er vist til innsigelsesgrunnlag. Innsigelsene oversendes
kommunen for videre behandling.

Med hilsen

Sigurd Tremoen Runa Bø
fagdirektør
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Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

Kopi med vedlegg til:
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Postboks 4223 2307 Hamar

Vedlegg:
1 Høringsuttalelse fra NVE
2 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen


