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Kommuneplanens arealdel - sluttbehandling 

 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Gran kommunestyre godkjenner kommuneplanens arealdel i henhold til bestemmelsene i 
plan- og bygningslovens § 11-5 og § 11-15.  

2. Bestemmelser og retningslinjer endres slik det framgår av saksframlegget – med sikte på å 
ivareta hensynet til naturfare, med spesiell vekt på flom og overvann. 

3. Bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene vises som byggeområde, slik det framgår 
av saksframlegget og kommuneplankartet. De eiendommene som er i konflikt med viktige 
hensyn som naturmangfold, friluftsliv, kulturvern, vassdrag m.m. vises som LNF-område, og 
tiltak må disse eiendommene må behandles som dispensasjon fra kommuneplanen som 
tidligere. 

4. Forslag om de nye boligområdene Gullerudvika og Lauvlia Øst beholdes i planen. 
5. Det foretas noen mindre endringer og justeringer i kommuneplanens bestemmelser og 

retningslinjer, slik det er beskrevet i saksframlegget. 
6. Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel oversendes overordnede 

myndigheter og kunngjøres. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15, kan ikke 
kommunestyrets vedtak om å godkjenne kommuneplanen påklages. 
 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Planbeskrivelse, utarbeidet til tidligere høringsrunder, kommunestyremøte 20.09.2017 
Konsekvensutredning, utarbeidet til tidligere høringsrunder, datert KST 20.09.2017 
Bestemmelser og retningslinjer, oppdatert i hht. saksframlegget, datert 23. mai 2019 
Naturfare – Bestemmelser og retningslinjer til k.pl. arealdel, notat datert 23. mai 2019 
Norconsult – Rapport: Underlag for planstrategi – Tema: Flom og overvann 
Norconsult – Notat: Sårbarhetsvurdering av bekker i Gran kommune  
    + 2 vedlegg:  

   - Analyserte nedbørfelt og  
   - Kritiske punkter, dimensjoner 

Notat - Arealformålsendring fra LNF til LNF spredt, datert 23.05.2019 

Nei 
Nei 
Ja 
Ja 
Ja  
Ja 
 
Nei 
Nei 
Ja 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget 05.06.2019 
Kommunestyret 20.06.2019 
Eldrerådet             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

           

Gran ungdomsråd             
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Kommuneplankart (endret slik det er beskrevet i notat om arealformålsendring i LNF) 
Høringsuttalelser ved 3. gangs offentlig ettersyn høsten 2017: 

- Fylkesmannen i Oppland, samordning av statlige innsigelser, 01.12.2017 
- Oppland fylkeskommune, vedtak i fylkesutvalget 05.12.2017 
- Statens Vegvesen, uttalelse datert 28.11.2017 
- BaneNor, uttalelse datert 15.11.2017 
- Granumsstranda Boligsameie, uttalelse datert 27.11.2017 
- Lygnalia Grunneierlag, uttalelse datert 28.11.2017 
- Anita Skogheim, uttalelse datert 10.11.2017 
- Trygve Halvorsrød, uttalelse datert 28.10.2017 

 

Ja 
  
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
 

 
 

Oppsummering 
 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel startet opp høsten 2014, basert på vedtatt planstrategi 
(november 2012) og vedtatt planprogram (november 2013). Forslag til kommuneplanens arealdel 
ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring første gang sommeren 2015, andre gang våren 
2016 og tredje gang høsten 2017. 
   

Etter en lang og komplisert planprosess blir kommuneplanens arealdel nå fremmet for 
sluttbehandling. Det gjenstår tre utfordringer som må løses eller avklares i sluttfasen og/eller ved 
mekling i etterkant av kommunestyrets vedtak:  
- ROS-analyse for den samlede arealdelen – med hovedfokus på flom- og overvann 
- Innsigelser mot at boliger/fritidsboliger i LNF-områdene er vist som byggeområde («sirklene») 
- Innsigelser mot to konkrete boligområder, Gullerudvika og Lauvlia Øst  
 

Kommunens administrasjon har forsøkt å løse de to førstnevnte utfordringene ved å få utarbeidet 
utredninger og analyser, men når det gjelder avklaring av de to boligområdene og tomtestørrelse 
må en regne med å måtte gjennomføre mekling og evt. endelig behandling i departementet.  
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

 Kommunal planstrategi, vedtatt av Gran kommunestyre 15. nov. 2012 

 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, vedtatt av Gran kommunestyre    14. 
november 2013 

 Div. saker om kommuneplanens arealdel i planutvalget i 2014 (sak 28/14, sak 29/14, sak 41/14 og 
sak 50/14) 

 Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2015 (sak 50/15) 

 Foreløpig behandling av kommuneplanens arealdel i planutvalgets møte 11. mars 2015 og 
kommunestyrets møte 26. mars 2015. 

 Behandling av kommuneplanens arealdel i planutvalgets møte 22. april 2015 (sak 16/15) og 
kommunestyrets møte 7. mai 2015 (sak 37/15) – deretter ble kommuneplanens arealdel lagt ut til 
første gangs offentlig ettersyn og høring. 

 To saker om kommuneplanens arealdel i planutvalget, sak nr. 27/15 i møte 2. september 2015 og 
sak nr. 37/15 i møte 25. november 2015 

 Behandling av kommuneplanens arealdel i planutvalgets møte 9. mars 2016 (sak 5/16) og 
kommunestyrets møte 31. mars 2016 (sak 32/16) – deretter andre gangs offentlig ettersyn og 
høring. 



 

3 
 

 Sak om strategivalg i kommuneplanens arealdel i planutvalgets møte 27. juni 2017 (sak 21/17) 

 Behandling av kommuneplanens arealdel i planutvalgets møte 6. september 2017 (sak 27/17) og 
kommunestyrets møte 20. september 2017 (sak 62/17) – deretter tredje gangs offentlig ettersyn 
og høring. 

 Orientering om kommuneplanens arealdel i planutvalgsmøter høsten 2018 og vinteren 2019 
 

Innsigelsene fra fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen ved tredje 
gangs offentlig ettersyn høsten 2017 er oppsummert her: 
 

 

ROS-analyse av den samlede arealdelen (flom og overvann) 
 

 

Fylkesmannen og NVE 
 

Boliger- og fritidsboliger i LNF-områdene (vist med sirkler på 
kommuneplankartet) 
 

 

Fylkesmannen i Oppland og  
Oppland fylkeskommune 

 

Nye byggeområde for boliger: 

 Gullerudvika 

 Lauvlia Øst 
 

 
Fylkesmannen i Oppland  
Fylkesmannen i Oppland 

 

Omtale av de enkelte innsigelsene og konfliktområdene, samt vurdering av løsninger, er tatt inn 
under vurderinger nedenfor. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-5 – § 11-18. Krav 
til høring og offentlig ettersyn er hjemlet i § 11-14. 
 
Eksisterende planer 

De planene som er viktigst for arbeidet med denne revisjonen av kommuneplanens arealdel:  
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av Gran kommunestyre i juni 2015.  

- Regional plan for Hadeland, vedtatt av Oppland fylkesting februar 2015 

- Kommuneplanens arealdel, vedtatt av Gran kommunestyre i mai 2011 – stadfestet av 
Miljøverndepartementet i februar 2012 
 

 
 
Gjeldende vedtak 
(se ovenfor – i tillegg en rekke behandlinger av arealdelen i planutvalget og kommunestyret) 
 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi  
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens bemanning 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
 

Arbeidet med kommuneplanens arealdel startet opp høsten 2014, basert på vedtatt planstrategi 
(november 2012) og vedtatt planprogram (november 2013). Forslag til kommuneplanens arealdel ble 
lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring første gang sommeren 2015, andre gang våren 2016 
og tredje gang høsten 2017. Det har kommet en rekke innsigelser mot planforslaget ved alle 
høringsrundene, spesielt har forslaget om å vise bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene 
som byggeområde møtt betydelig motstand hos fylkesmannen og fylkeskommunen.  
 

Etter denne lange og kompliserte planprosessen blir kommuneplanens arealdel nå fremmet for 
sluttbehandling. Før sluttbehandling gjenstår det tre utfordringer som må løses eller avklares i 
sluttfasen. I tillegg foreslås det noen mindre endringer og justeringer i kommuneplanens 
bestemmelser og retningslinjer, se punkt 4 nedenfor:  
 
 

1. ROS-analyse for den samlede arealdelen – med mest fokus på flom- og overvann:  
 

Fylkesmannen og NVE har fremmet innsigelse mot kommuneplanens arealdel fordi de mener at 
ROS-analysen og kunnskapsgrunnlaget ikke oppfyller de nye kravene (som kom i 2017) til 
metodikk og sårbarhetsvurderinger. I og med at kravene har blitt skjerpet mener disse 
myndighetene at planbestemmelsene heller ikke er tilfredsstillende. 
  

Med bakgrunn i innsigelsene var kommunens administrasjon nødt til å innhentet 
konsulentbistand fra Norconsult, som har utarbeidet følgende rapporter: 
 

 Notat: Naturfare – Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 

 Rapport: Underlag for planstrategi – Tema: Flom og overvann 

 Notat: Sårbarhetsvurdering av bekker i Gran kommune – med 2 vedlegg: 

   - Sårbarhetsvurdering av bekker – Vedlegg: Analyserte nedbørfelt     

  - Sårbarhetsvurdering av bekker – Vedlegg: Kritiske punkter – dimensjoner 

       Norconsult og Gran kommune har avholdt møter med fylkesmannens beredskapsansvarlige   

       underveis i arbeidet. 

Forslagene i fagrapportene er innarbeidet i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. I 
første omgang foreslås disse endringene innarbeidet nå, men på sikt må hensynene til flom og 
overvann innarbeides mer helhetlig, i både kommuneplanens samfunnsdel og andre kommunale 
planer. Kommunen må også prioritere arbeidet med aktsomhetskart og registrering og 
oppfølging av kritiske punkter i de meste utsatte vassdragene. Dette blir et viktig fagtema både i 
temaplaner for kommunale veger og vann-/avløp og i reguleringsplaner. I korte trekk innebærer 
de endringene som tas inn i kommuneplanens arealdel dette: 
 

- Det viktigste momentet er at alle aktører som skal utarbeide reguleringsplaner og tekniske 
planer må forholde seg til dette faglige grunnlagsmaterialet. Dette er spesielt viktig i arbeidet 
med utbyggingsplaner i det området som Norconsult har hatt mest fokus på, nemlig 
sidevassdragene på østsida av Viggadalen fra Gran sentrum og til Brandbu. 

- All planlegging og prosjektering skal utføres etter NVEs gjeldende retningslinjer for flom og 
skredfare og nyeste oppdaterte aktsomhetskart. 

- Naturfare skal vurderes både i arbeidet med nye reguleringsplaner og i utbygging etter gamle 
reguleringsplaner, inkludert fortetting og transformasjon. 
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- Det generelle sikkerhetskravet er 200-årshendelse og et klimapåslag på minst 40 %. Dette 
gjelder også for alle flom- og overvannsberegninger, hvis ikke annet kan begrunnes faglig. 

- Minimum en sone på 20 meter på hver side av bekker/flombekker skal ikke anvendes til 
utbyggingsformål uten at det er dokumentert at faren kan avbøtes. 

- Lukking av bekker og elver, samt oppfylling og terrenginngrep som endrer forholdene i 
kantvegetasjon er forbudt. Bekkelukkinger skal om mulig gjenåpnes. 

- Overvann skal håndteres lokalt med åpne løsninger, og flomvannføringen skal ikke 
forverres/økes noen steder nedstrøms der det allerede er sårbart. 
 

Rapportene fra Norconsult inneholder mye informasjon som vil være nyttig for kommunen og 
utbyggere, og viser at det er mange kritiske punkter i flere av de analyserte vassdragene. 
Spesielt gjelder dette kulverter og rør knyttet til kommunale veger og fylkesveger, samt 
jernbanelinja og Rv.4. 

 
2. Innsigelser mot at boliger/fritidsboliger i LNF-områdene er vist som byggeområde («sirklene»):  

 

Etter høringsrunden høsten 2017 gjennomførte administrasjonen en analyse av hvilke bolig- og 
fritidsboligeiendommer som var i konflikt med viktige hensyn som naturmangfold, vassdrag og 
kulturminner. Resultatet av dette analysearbeidet ble oversendt til overordnede myndigheter for 
en avklaring. Fylkeskommunen godkjente ikke analysen fordi de mente den ikke var fullstendig 
nok, og den tok ikke alle de hensynene som var nødvendige.  
 

På bakgrunn av et konkret forslag til analyseopplegg fra fylkeskommunen, som bl.a. Østre Toten 
har brukt, har administrasjonen gjennomført en ny analyse av konflikter mellom de avmerkede 
bolig-/fritidsboligeiendommene og følgende hensyn: 
 

 Naturmangfold, naturtyper, arters funksjonsområder m.m. 

 Friluftsområder (hensynssoner på Øståsen og Fjorda) 

 Dyrka mark 

 Vassdrag (byggeforbudssoner + nedslagsfelt drikkevann) 

 Kulturminner m/sikringssoner, SEFRAK-bygg og kulturlandskap (hensynssoner i arealdelen) 

 Andre områder: alunskifer (Rv.4, Gran sentrum Sør), flomfare og rasfare 
 

Vedlagt følger et notat med en mer detaljert oversikt over metoden for analysen og hvilke 
hensyn en har lagt inn. 
 

På bakgrunn av denne analysen er de bolig- og fritidsbolig-eiendommene som er i konflikt med 
de viktige verdiene tatt ut, og blir vist som ordinært LNF-område på kommuneplankartet. Dette 
innebærer at bygge- og anleggstiltak på disse eiendommene må behandles som dispensasjon fra 
kommuneplanen som tidligere. En del eiendommer vil på denne måten ikke få den «fordelen» 
det vil være å slippe dispensasjonsbehandling. Administrasjonen mener at det hadde vært 
positivt om flere av bolig- og fritidseiendommene kunne vises som byggeområde, men vurderer 
det slik at dette er det beste vi klarte å oppnå i denne omgangen.  

 

3. Innsigelser mot to konkrete boligområder, Gullerudvika og Lauvlia Øst :  
 

Fylkesmannen i Oppland har fremmet innsigelse mot boligområde Gullerudvika pga. 
jordvernhensyn og mot boligområde Lauvlia Øst ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Rådmannen har tidligere i planprosessen (Konsekvensutredning, 
utarbeidet til tidligere høringsrunder, datert KST 20.09.2017) frarådd disse med samme 
begrunnelse som fylkesmannen. Rådmannen merker seg at det ved de tidligere behandlingene 
av kommuneplanens arealdel har vært tydelig politisk vilje til å beholde disse områdene i planen, 
og vil derfor ikke foreslå at områdene tas ut. Rådmannen vil imidlertid presisere at kommunen 
må regne med at det vil kreves mekling og evt. behandling i departementet hvis områdene 
beholdes i planen. 
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4. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer: 
 

Ved den løpende saksbehandlingen oppdager en ofte noen uklarheter og andre utfordringer i 
kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. I tillegg foretas det stadig endringer i ulike 
regelverk, og vi ser at andre kommuner har andre løsninger og formuleringer enn de vi har brukt 
i Gran. Ut ifra dette er det naturlig at en del punkter tas opp til vurdering og rettes eller justeres 
når kommuneplanens arealdel revideres. Nedenfor har vi satt opp noen slike punkter, som 
foreslås justert/endret før planen godkjennes. Etter rådmannens vurdering er ikke noen av disse 
punktene kontroversielle eller av en slik formell karakter at de bør være gjenstand for ny høring 
og offentlig ettersyn: 
  

 Forslag til nytt punkt 1.16 om byggegrense mot offentlig VA-ledning:  
Bygg tillates ikke nærmere offentlig VA-ledning enn 4,0 meter, målt fra senterlinje rør. 

 Forslag til nytt punkt 1.17 om renovasjon:  
Renovasjonsløsning skal alltid fastlegges i reguleringsplan. Det samme gjelder i byggesaker hvor 
renovasjonsløsning ikke følger av plan. Løsningen skal vises på reguleringsplan/ utomhusplan. 
Kommunen kan kreve nedgravde søppelløsninger ved minst 10 boenheter samlet, hvor forholdene 
ligger til rette for det. Anbefalinger fra Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) skal tillegges vekt 
ved plan- og byggesaksbehandling. 

 Holdningsklasser for avkjørsler, punkt 3.2, foreslås endret i tråd med nye regler fra Statens Vegvesen:   
For behandling av avkjørselssaker langs riks- og fylkesveger er det vedtatt et direktiv som skal legges til 
grunn ved behandlingen på hver vegstrekning, med ulike holdningsklasser (tre holdningsklasser): 
- Streng holdning  
- Mindre streng holdning  
- Lite streng holdning 
Se konkret direktivet for detaljer om de ulike holdningsklassene. Generelle byggegrenser langs riks- og 
fylkesveg: De aktuelle byggegrensene er vist for de enkelte vegstrekningene, basert på vegens 
funksjonsklasse, på Statens vegvesens karttjeneste Vegkart. 

 3.2.1 Veger, forslag til 3 nye formuleringer:  
- Ved etablering av blindveg skal det etableres vendehammer eller snuplass tilpasset renovasjons- og 

brannbiler. Dimensjonering avklares på reguleringsplannivå, eventuelt i byggesak dersom 
reguleringsplan ikke utarbeides. 

- Ved planlegging og dimensjonering av offentlige veg skal Statens vegvesens håndbøker legges til 
grunn. Eventuelle avvik skal godkjennes av Samferdselsenheten i kommunen. 

- Avkjørsler og byggegrenser langs kommunale veger: For etablering eller endring av avkjørsler fra 
kommunal veg må det søkes til kommune, veglova § 40, dersom det ikke er vist i vedtatt 
reguleringsplan. Den generelle byggegrensen til kommunale veger er 15 meter, jf. veglova § 29, 
dersom ikke annet er vedtatt i reguleringsplan. 

 Forslag til omformulering i punkt 6.5 om tidligere godkjente reguleringsplaner:  
      …uoverenstemmelse med kommuneplanens arealdel… foreslås endret til                                  

…uoverensstemmelse med arealformål i planene… 

 BaneNors presisering av 30 m. byggegrense langs jernbanen er tatt inn i punkt 3.3 i bestemmelsene. 

 Det blir i tillegg foreslått noen mindre justeringer og presiseringer i teksten i dokumentet, ut ifra 
erfaringer om noen punkter kan være uklare og for lite konkrete (se markeringer i dokumentet) 

 
Høringsuttalelser 3. gangs offentlig ettersyn, høsten 2017: 
 

I tillegg til høringsuttalelser fra fylkesmannen, NVE, Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune (se 
vedlegg og omtale ovenfor), kom det inn følgende uttalelser fra andre:  
 

Avsender Dato Tema Kommentar 
BaneNor 15.11.2017 BaneNor har noen generelle 

vurderinger av planframstillingen 
m.m. og påpeker farer ved kryssing 
av jernbanen knyttet til spredt 
bebyggelse. Jernbaneloven 
fastesetter 30 meters byggegrense 

Presisering av at jernbaneloven 
fastlegger en byggegrense på 30 
meter langs jernbanen er tatt inn 
i punkt 3.3 i bestemmelsene. 
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langs jernbanen. BaneNor henviser 
også til nasjonale føringer for areal- 
og transportpolitikk. 

Granumsstranda 
Boligsameie 

27.11.2017 Boligsameiet påpeker en feil på 
kommuneplankartet ved sine 
eiendommer 

Dette spørsmålet ble avklart og 
rettet opp i forbindelse med 
reguleringsplan for Sagatangen 

Lygnalia 
Grunneierlag 

28.11.2017 Uttaler seg positivt om maks. 
tomtestørrelse for hytter – men er 
svært skeptiske til slamdeponiet ved 
Badstua 

Kommuneplanens arealdel viser 
bare den faktiske situasjonen, 
slamdeponiet blir avklart i en 
annen sammenheng 

Anita Skogheim 10.11.2017 Er negativ til at område for spredt 
hyggebygging i Lynnebakka blir tatt 
ut av arealdelen 

Gjennom kommuneplan-
prosessen har det vært enighet 
om at disse områdene for spredt 
utbygging skal tas ut av 
kommuneplanens arealdel 

Trygve Halvorsrød 28.10.2017 Er negativ til at område for spredt 
boligbygging ved Fredheim blir tatt 
ut av arealdelen 

 

 
Forslag til vedtak og eventuelle alternative vedtak: 
 

Rådmannen foreslår at kommuneplanens arealdel blir fremmet for sluttbehandling i kommunestyret, 
med følgende presiseringer som omhandler de konfliktpunktene som er omtalt ovenfor: 
 

 Bestemmelser og retningslinjer endres slik det framgår av saken for å ivareta hensynet til 
naturfare, med spesiell vekt på flom og overvann. 

 Bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områdene vises som byggeområde, slik det framgår av 
saken og kommuneplankartet. De eiendommene som er i konflikt med viktige hensyn som 
naturmangfold, friluftsliv, kulturvern, vassdrag m.m. vises som LNF-område, og tiltak må disse 
eiendommene må behandles som dispensasjon fra kommuneplanen som tidligere. 

 Forslag om de nye boligområdene Gullerudvika og Lauvlia Øst beholdes i planen. 
 

Et alternativ til dette vedtaket kan være å ikke vedta endring av arealdelen nå, men overlate dette til 
neste kommunestyre. Etter rådmannens vurdering kan det uansett være riktig å starte opp arbeidet 
med en ny revisjon av kommuneplanens arealdel allerede i 2020, men rådmannen vil anbefale at 
planen sluttbehandles nå. 
 

Et annet alternativ kan være å vedta at en ikke tar inn de to nye boligområdene (Gullerudvika og 
Lauvlia Øst) i kommuneplanen, for dermed å unngå en runde med mekling og eventuelt behandling i 
departementet, se omtale i pkt. 3 ovenfor. 
 

Vedtaket om godkjenning av kommuneplanens arealdel oversendes overordnede myndigheter og 
kunngjøres. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke kommunestyrets vedtak om å 
godkjenne kommuneplanen påklages. Arealdelen vil ikke få rettsvirkning før varslede innsigelser er 
avklart.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
 

Ingen spesielle tiltak i denne sammenhengen. 
 

 
Dato: 27. mai 2019 
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Godkjent av rådmannen 
 
 


