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Gran kommune – reguleringsplan Lygna sør hytteområde felt B – høring

Fylkesmannen ser planforslaget som en naturlig og god oppfølging av områdeplanen for hyttefelt 
Lygna sør. Fylkesmannen fremmer likevel innsigelse til planen grunnet mangelfull ROS-analyse for 
flom og overvann og manglende planbestemmelser knyttet til hensynssone for flom.

Fylkesmannen viser til oversending av 14. desember 2016 med høring av reguleringsplan for Lygna
sør hytteområde felt B. 

Generelt
Planforslaget er en oppfølging av kommuneplanens arealdel og områdeplanen for hyttefelt Lygna 
sør.

Plankartet
Plasseringen av formålet for hytter og veier legger til rette for god terrengtilpasning. Lengst vest i 
planområdet er det avsatt et område til skianlegg. Dette er tenkt til et lite skitrekk og til sykkelleik om 
sommeren. Området er ca. 50 x 100 meter stort. Kommunen bør vurdere om dette er tilstrekkelig 
stort til å kunne etablere både skibakke og heistrekk.

Det er positivt at det sammen med planforslaget er laget en plan for teknisk infrastruktur som sikrer 
at en opparbeidelse av vann og avløp er gjennomførbart.

Samfunnssikkerhet og beredskap
I overordnet plan for Lygna sør (områdereguleringsplan vedtatt 25.09.2014) er overvann/avrenning 
og flom knyttet til Skjerva og Badstubekken i noen grad beskrevet og myrområder er vektlagt i 
forhold til fordrøyning av overvann. Disse føringene er da ment å skulle tas inn i vurderingen av fare 
for flom og overvann på detaljreguleringsplannivå.

I planen for felt B er det på plankartet tegnet inn en hensynssone (fareområde) for flom H320 for 
bekkedraget som kommer fra Fillekremmermyra. Det er riktig og bra, men er ikke 
overensstemmende med det som er beskrevet i ROS-analysen hvor det står at hensynssonen er 
regulert inn for bevaring av vegetasjon. Det blir feil. Hensynssone for flom er en faresone, som har 
som formål å sikre at det ikke gjennomføres tiltak i hensynssonen som kan forårsake skader. Dersom 
det gjennomføres tiltak innenfor hensynssonen må det være på bestemte vilkår.

I planbestemmelsene mangler også hensynssone for flom med tilhørende bestemmelser/vilkår 
knyttet til hensynssonen.
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Fylkesmannen ber om at kommunen tar med dekningskart for flomveier.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget på grunn av manglende ivaretagelse av 
samfunnssikkerhet og beredskap.

Fylkesmannen har følgende innsigelse til planen:
a) Planforslaget mangler en tilstrekkelig vurdering av overvann og flom i ROS-analysen.
b) Planforslaget mangler planbestemmelser knyttet til hensynssone for flom.

Grunnlaget for innsigelsen er DSBs retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelser (april 2016), 
ref. kapittel 4. Kriterier for innsigelse som gjelder reguleringsplaner.

Fylkesmannen kan trekke innsigelsen først når:
a) Det er gjennomført en mere konkret og utfyllende ROS-analyse av overvann og flom.

Vi viser til spesielt www.innlandsgis.no under åpne temadata og dekningskart for beregnede 
flomveier som et godt grunnlag.

b) Det er utarbeidet planbestemmelser knyttet til hensynsone for flom, som ivaretar 
tilstrekkelig sikkerhet mot flom iht TEK 10 § 7-3. 

Med hilsen

Sigurd Tremoen Runa Bø
fagdirektør
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