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Gran kommune – reguleringsplan Sagatangen – statlige innsigelser ved høring 

Vi viser til brev av 20. desember 2017 med høring av reguleringsplan for Sagatangen. 
 
Generelt om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet innførte i brev av 22. desember 2017 samordning av 
statlige innsigelser til kommunale planer som en fast ordning. Vi viser til nyhetssak på 
www.planoppland.no. Ordningen 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  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fremmet innsigelse til planforslaget fordi: 

 planbestemmelsene ikke ivaretar sikkerhet mot naturfare og flom  
  
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planforslaget fordi:  

 støyforhold for omsorgsboliger og sykehjem ikke er tilstrekkelig utredet og avbøtende 
tiltak sikret  

  
Vurdering  
Fylkesmannen vurderer at innsigelsene samlet sett ikke hindrer videre utvikling på en slik måte at 
samordning/avskjæring er nødvendig. Innsigelsene er begrunnet og relevante innsigelsesgrunnlag 
framgår, jf. vedlagte uttalelser. Innsigelsene oversendes kommunen for videre behandling. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sigurd Tremoen Runa Bø 
 fagdirektør 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
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Kopi med vedlegg til: 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Postboks 4223 2307 Hamar 
Statens vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer 
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer 
 
 
Vedlegg: 
1 Høringsuttalelse fra NVE 
2 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen 
 


