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Gran kommune – reguleringsplan Sagatangen – 1. gangs høring 

Vi viser til oversending med høring av reguleringsplan for Sagatangen. Reguleringsplanen legger til 
rette for utbygging av sykehjem, omsorgsboliger mm. på Sagatangen i nordre del av Gran sentrum. 
 
Støy 
Fylkesmannen kan ikke se at det i forbindelse med planforslaget er gjort en støyfaglig utredning. Det 
vises imidlertid til vurderinger av støy i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan for Gran 
sentrum og støyvurderinger for ny trase for Rv. 4. Disse støygrensene er tatt inn som hensynssoner i 
plankartet og det er gitt bestemmelser om støy. 
 
Fylkesmannen viser til støyretningslinjen T-1442/2016 og krav om støyfaglig utreding dersom 
reguleringsplanen legger opp til bygging av støyfølsomme bruksformål, som sykehjem og 
omsorgsboliger, i gul støysone. Denne utredning skal foreligge samtidig med forslag til 
reguleringsplan. Vi kan ikke se at det er utarbeidet en støyfaglig utredning. 
 
Fylkesmannen har innsigelse til planforslaget på grunn av at støyforhold for omsorgsboliger og 
sykehjem ikke er tilstrekkelig utredet og avbøtende tiltak sikret. 
Innsigelsesgrunnlaget er Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016.  
 
Innsigelsen kan imøtekommes på følgende måte: 
Det gjennomføres en planfaglig utreding og evt. behov for avbøtende tiltak i tråd med T-1442 
innarbeides i bestemmelsene. I regionalt planforum den 16. januar 2018 presenterte Gran kommune 
de foreløpige planene for området. Der kom det fram at det er ulike funksjoner som er tenkt plassert 
innenfor planområdet. Flere av disse funksjonene vil trolig innebære behov for kontor.  Dersom 
bestemmelsene sikrer at ikke støyømfintlig bruksformål blir liggende i gul eller rød støysone har ikke 
fylkesmannen innsigelse til planforslaget. 
 
Jarenvatnet naturreservat 
Endring av byggegrenser 
Fylkesmannen viser til tidligere prosess med kommunedelplan for Gran sentrum. Byggeområdene på 
Sagatangen ble da avgrenset for å ta hensyn til naturreservatet. Det er i forslag til reguleringsplan 
gjort justeringer av denne avgrensningen. Fylkesmannen har noen merknader til denne endringen: 
Byggeområde er utvidet mot øst med ca. åtte meter, men byggegrense medfører at det kan 
bebygges bare fire meter utover begrensningen i kommunedelplanen. Dette er ikke så mye, men det 
er heller ikke stor avstand til Jarenvatnet i denne delen av planområdet. Fylkesmannen forventer at 
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det i planbestemmelsene sikres at tenkt løsning med turvei blir sikret innenfor byggeområdet 
o_B/T_1. For de deler av grønnstrukturen som ligger innenfor reservatet må det presiseres at 
verneforskriften gjelder. 

 
Bevaring av kantvegetasjon 
Fylkesmannen ønsker at det i bestemmelsene tas inn et punkt om at evt endringer og skjøtsel av 
kantvegetasjon gjøres i dialog med Fylkesmannen som er vernemyndighet for naturreservatet. Dette 
må gjelde i områder avsatt til o_G_1, o_G_2 og LNFR. 
 
Avgrensning av reservatet 
Fylkesmannen påpeker at grensen for naturreservatet i Vassendvika følger vannkanten og at det 
trolig er forskjellige kartgrunnlag som har gjort at grensen tilsynelatende går litt ute i vannet. 

 
Parkering 
Det legges i hovedsak opp til parkering på bakkeplan. Fylkesmannen ber om at det gjøres en 
vurdering av om det er mulig å bygge parkering i kjeller. Det bør også sikres at antall 
parkeringsplasser ikke overstiger normen i forslag til ny kommuneplan. Fylkesmannen anbefaler også 
at kommunen legger opp til en restriktiv parkeringsnorm og at det settes en maksimumsnorm i 
bestemmelsene. Det bør også tas inn minimumskrav til sykkelparkering. 
 
Område avsatt til kombinert bebyggelse KBA/OPT  
Dette er bebyggelse som har kulturminneverdi. Fylkesmannen har tidligere uttalt at vi ikke ønsker en 
«tung» utnyttelse av dette området. Dette på grunn av nærheten til Jarenvatnet naturreservat. Vi 
ber om at det i bestemmelsene i større grad sikres at denne bebyggelsen skal brukes til allmennyttige 
aktiviteter i tilknytning til grønnstrukturen på Sagatangen. Området bør ikke forbeholdes offentlig og 
privat tjenesteyting som planforslaget nå åpner opp for.  
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