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Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune og Lunner 
kommune 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune godkjennes.  

2. Rådmannen bes følge opp tiltakslista i risiko- og sårbarhetsanalysen kap. 11.3. og foreslå 
prioritering av tiltak og om nødvendig å innarbeide kostnader i forslag til budsjett og økonomiplan. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
Både i plan- og bygningsloven og i lov om kommunal beredskapsplikt ligger det et krav om at 
kommunene skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse når det gjelder samfunnssikkerhet.  
I denne saken fremmes vedlagte dokument Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gran kommune og 
Lunner kommune for godkjenning av kommunestyret. Analysen er utarbeidet i samarbeid mellom 
Gran og Lunner kommuner med bistand fra Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 v/Magne Eikanger.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
«Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av 
sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og 
materielle verdier.»  
Forskrift om kommunal beredskapsplikt  
Kommunene har et ansvar innenfor sine geografiske områder å ha en god beredskap for at 
innbyggere, materielle verdier og miljø ivaretas på en god måte ved kriser, samt å jobbe 
forebyggende for om mulig å hindre kriser eller reduserer omfanget av kriser.  
For å kunne gjøre det, må en først identifisere hvilke trusler som finnes, i hvilken grad det er 
sannsynlig at de vil inntreffe og hvor store konsekvenser det vil gi dersom de inntreffer. Det er dette 
en risiko- og sårbarhetsanalyse gir oversikt over. Risiko- og sårbarhetsanalysen er også 
grunnlagsdokument ved utarbeidelse av kommuneplaner. 
 

Saksgang Møtedato 
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Gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland ble utarbeidet i 2012. Siden den gang har 
Jevnaker trådt ut av samarbeidet, så risiko- og sårbarhetsanalysen denne gangen omfatter Gran og 
Lunner kommuner.  
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret har følgende 
bestemmelse:  
§ 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse  
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 
Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. 
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, 
og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.  
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 
 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt har følgende bestemmelse: 

§ 2.Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 

systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og 

hvordan disse kan påvirke kommunen. 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 

Analysen skal som et minimum omfatte: 

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. 

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. 

e) 
kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med 

utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller 

oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante 

aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. 
 
 
 
Eksisterende planer 
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ROS-analysen skal danne grunnlag for vurderinger av behov for endringer i kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel.  
Gjeldene ROS-analyse ble utarbeidet i 2012. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen konkrete vedtak 
 
Økonomi 
Ingen direkte økonomiske konsekvenser, men oppfølging av tiltak i ROS-analysen vil kunne få 
økonomiske konsekvenser som må innarbeides i framtidige økonomiplaner.  
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for bemanning.  
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Trusselbildet endrer seg med tiden. I et samfunn i stadig endring er det naturlig at vi har andre 
trusler i dag enn vi hadde for mange år tilbake. Klimaendringer, nye former for kritisk infrastruktur og 
samfunnsendringer er eksempler på faktorer som gjør at det jevnlig er behov for oppdateringer av 
risiko- og sårbarhetsanalysen. Analysen brukes også som grunnlagsdokument ved revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen for Gran kommune og Lunner kommune analyserer 38 uønskede 
hendelser. Det er ikke avdekket nye store utfordringer sammenlignet med gjeldende analyse. I 
analysens kapittel 11 er det ført opp aktuelle tiltak som kan redusere sannsynligheten for at 
hendelsen skal inntreffe eller redusere konsekvensene om den uønskede hendelsen likevel skjer. Når 
risiko- og sårbarhetsanalysen er godkjent av kommunestyret, skal rådmannen med utgangspunkt i 
kapittel 11.3 prioritere gjennomføring av aktuelle tiltak. Der det er behov for bevilgninger, må dette 
innarbeides i budsjett og økonomiplan. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal inngå i arbeidet med 
kommunens beredskapsplaner og øvrig planverk. 
  
Analysens kapittel 8 beskriver organiseringen av arbeidet og medvirkning av eksterne aktører. Risiko- 
og sårbarhetsanalysen skal sendes på høring til regionale myndigheter og andre eksterne aktører.  
 
Rådmannen vil derfor foreslå at Risiko- og sårbarhetsanalysen for Gran kommune godkjennes.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte 
 

 
Dato: 19. mars 2019 
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Godkjent av rådmannen 
 
 


