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NVEs innsigelse ved offentlig ettersyn -  Reguleringsplan for 

hytteområde Lygna sør – delområde B - Gran kommune, Oppland 

Vi viser til høringsdokument datert 14.12.2016. Vi kan ikke se at vi har hatt planen ved varsel om 

oppstart. 

Flom og vassdragshensyn 

Fareområdet flomfare mangler i planbestemmelsenes § 3 og for øvrig også ellers i planbestemmelsene. 

Det mangler dermed planbestemmelser til hensynssone flom. Planbestemmelsenes § 8.1 omtaler 

randsona langs mindre vassdrag og bevaring av 5 meter kantvegetasjon langs disse. Som vi uttalte i vår 

vurdering av innsigelsesgrunnlaget for områdereguleringsplanen for Lygna, så må det tas inn en 20 

meter bred hensynssone flom på hver side av vassdragene. For at tilstrekkelig sikkerhet mot flom skal 

være ivaretatt innenfor planområdet, jf byggteknisk forskrift (TEK10), må det gis bestemmelser til 

hensynssonene som hindrer byggetiltak (jf pbl § 1-6). Dette fordi det ikke er gjennomført en detaljert 

vannlinjeberegning i vassdraget. Hva er videre bredden på angitt hensynssone flom i plankartet? Den er 

ikke omtalt i planen.  

NVE fremmer innsigelse til planen på grunn av at tilstrekkelig sikkerhet mot flom ikke er 

ivaretatt, jf byggteknisk forskrift (TEK10) § 7-2 og NVEs retningslinjer 2/2011. 

§ 6.1.2 gir tilfredsstillendekrav om dimensjonering av vassdragskryssinger. 

Overvann 

Overvannshåndtering ble det jobbet en del med i områdereguleringsplanen. Det ble gjennomført 

beregninger av overvannsmengder fra feltet i områdereguleringsplanen totalt, og det ble utarbeidet en 

rapport som dokumenterer forholdene langs Skjerva nedstrøms hyttefeltene. Områdereguleringsplanen 

gir ikke detaljerte utredninger og planer for håndtering av overvann innenfor det enkelte felt, noe som er 

uheldig når man skal regulere et og et felt på et seinere tidspunkt. Dette må derfor ivaretas i forbindelse 

med reguleringsplanprosessene.  

Vi synes derfor at det er mangelfullt at dette ikke er ivaretatt bedre i ROS-analysen og i 

planbestemmelsene. I kpt 1.3.1 i ROS-analysen er det omtalt noe vedr overvann og fordrøying, samt 

flom/vassdrag til en viss grad, men vi kan ikke se at det er lagt ved noen plan for håndtering av 
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overvann. Man omtaler den tidligere utredningen i områdereguleringsplanen, og at man videre har lagt 

vekk på å bevare myrområdene og at disse har kapasitet til fordrøying. Vider skal man etter denne 

utbyggingen av felt B, vurdere tiltak for ev neste utbyggingsområde. Hva med mengder, behov, 

plassering og utforming? Det er ikke gitt noen planbestemmelser som omtaler overvannshåndtering og 

krav til denne overhode.  

Dekningskartet for beregnede flomveger (se InnlandsGIS) er også et godt hjelpemiddel i vurdering, 

dokumentasjon og krav til overvannshåndtering. Kartet gir helt klart nyttig info for vurderinger og evt 

tiltak i området.  

NVE fremmer innsigelse til ROS-analysen, jf pbl § 4-3, både i forhold til flom og overvann. 

Utfordringene er ikke godt nok beskrevet i ROS-analysen, og de er ikke fulgt opp med gode nok 

bestemmelser som følger opp utfordringer delvis avdekket og omtalt i ROS-analysen. 

Konklusjon 

NVE fremmer innsigelse til planen begrunnet i følgende vesentlige regionale og nasjonale 

interesser: 

 Manglende bestemmelser som ivaretar sikkerhet mot flom, jf sikkerhetsklasser og 

sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift (TEK10) § 7-2. Det må også angis bredde på 

hensynssona som er i samsvar med NVEs retningslinjer 2/2011 dersom man ikke gjennomfører 

vannlinjeberegninger. 

 Utfordringene knytta til overvann og flom er ikke godt nok beskrevet i ROS-analysen, jf pbl § 

4-3, og de er ikke fulgt opp med gode nok bestemmelser som følger opp utfordringer delvis 

avdekket og omtalt i ROS-analysen. For flom er dette konkret beskrevet i punktet over, for 

overvann må det utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering og/eller gis konkrete og 

faglige gode nok krav til denne i planbestemmelsene. 
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