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NVEs vurdering av innsigelsesgrunnlaget - Henvendelse med 

anmodning om frafall av innsigelse - Detaljregulering for hytteområde 

Lygna sør felt B - Gran kommune, Oppland 

Vi viser henvendelse mottatt 30.04.2018 og 27.08.2018 angående innsigelsesgrunnlaget i vår innsigelse 

datert 13.01.2017. Vi beklager at denne ikke har blitt svart ut tidligere. 

Innsigelsesgrunnlag er følgende: 

«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.» 

Endringer i nytt planforslag 

Ifølge Gran kommune er det gjort følgende endringer i planen: 

1. Det er tilføyd en bestemmelses som ivaretar sikkerhet mot flom: Hensynssone flomfare 

2. Det er utarbeidet en plan som viser hvordan overvannet fra vegene skal håndteres. 

3. Reguleringsplankartet er endret med en 20 meter bred hensynssone også langs Badstubekken (i tillegg 

til Garpa som allerede var hensyntatt). Det knyttes like bestemmelser til begge vassdragene. 

4. ROS- analysene er utdypet, slik at det framkommer hvordan overvannet på den enkelte tomt i størst 

mulig grad håndteres lokalt og i enkelte tilfeller kan ledes via forsenkninger (og grøfter) i terrenget ut 

mot grøntkorridorene. 
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5. Reguleringsbestemmelsen punkt 2 er presisert, slik at det er tydelig at områdeplanens 

Fellesbestemmelser også gjelder for felt B. 

6. Det er lagt til en ny bestemmelse 4 .9 med krav om teknisk plan. 

NVEs gjennomgang av nytt planmateriale 

Følgende endringer er framlagt: 

Plankartet er oppdatert med ny hensynssone langs siste vassdraget i tråd med NVE 2/2011. 

Planbestemmelse 4.6 om overvannshåndtering: Virker grei nok forutsatt at myrene/grøntarealet har 

kapasitet nok. 

Planbestemmelse 4.9 «Teknisk plan: Før det kan gis igangsettingstillatelse skal teknisk plan være 

godkjent av Gran kommune. Planen skal i tillegg til veg, vann og avløp, vise hvordan overvann 

fordrøyes i området. Det tillates ikke økt utslipp til Skjervavassdraget/Vigga». 

Planbestemmelser 6.1.2 «Ved kryssing av vassdrag skal stikkrenner dimensjoneres for 200-års flom og 

for et klimapåslag på 20 %. Dimensjonering og detaljtegning av stikkrenner med 

innløps/utløpsarrangement gjøres ved detaljprosjektering».  

Planbestemmelse 9: «Flomfare Innenfor H320_1,2 skal vegetasjonen bevares og det skal ikke bygges 

eller foretas andre typer terrenginngrep innenfor hensynssonen på 20 meter på hver side av vassdraget. 

ROS - «Elveflom - Utbygging av veger og hytter med takflater vil medføre noe raskere avrenning fra 

området. Felt B består i dag av skogsterreng og et relativt stort myrområde. Myrområdet berøres ikke av 

utbyggingen, og vil sammen med de gjennomgående grøntkorridorene mellom mindre grupper av hytter 

fungere som fordrøyning av overvann. Overvann fra vegene ledes på samme måte ut i grøntkorridorer 

og til myrområdet. Det er laget en egen avrenningsplan for dette. Registreringene viser at myrområdet 

har god kapasitet til å ivareta økt avrenning fra felt B. Langsmed de to bekkedragene innenfor 

planområdet er det regulert inn hensynssoner for bevaring av vegetasjon og for å unngå andre 

terrenginngrep i et belte på 20 meter til hver side av vassdraget. Dette er også nedfelt i bestemmelsene til 

planen». 

1.3.2 «Risikoreduserende tiltak - For at planen skal gjennomføres, og for at risikonivået skal være som 

beskrevet eller lavere, er det blant annet lagt inn faresoner/hensynssoner med angitte grenser mot 

høyspentlinjer og vassdrag». 

NVEs vurdering av innsigelsesgrunnlaget 

NVE vurderer at grunnlaget for vår innsigelse kan bortfalle med de nye bestemmelsene og den 

oppdaterte ROS-analysen, samt oppdateringer i plankartet. 

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at grunnlaget for innsigelsen formelt sett ikke kan bortfalle før 

det foreligger et endelig vedtak i saken med de foreslåtte endringene. Vi ber om å få tilsendt endelig 

vedtatt plan. 
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