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Gran kommune – kommuneplanens arealdel – statlige innsigelser ved             
3. gangs høring 

Vi viser til brev av 17. oktober 2017 med 3. gangs høring av kommuneplanens arealdel for 
Gran kommune. 
 
Generelt om forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer 
Vi viser til brev om forsøket 1. oktober 2015 og til informasjon på www.planoppland.no. Forsøket 
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 innsigelse fordi: 

 planen ikke svarer ut gjeldene sikkerhetskrav, planbestemmelsene må rettes opp  
 ROS-analysen ikke oppfyller kravet til metodikk, herunder mangler det 

sårbarhetsvurderinger. 
 kunnskapsgrunnlaget for å gjennomføre en tilfredsstillende analyse ikke er ivaretatt godt 

nok.  
 

Fylkesmannen har innsigelse til følgende områder: 
 Samfunnssikkerhet - mangelfull ROS-analyse og mangelfulle planbestemmelser 
 Boligområdene Gullerudvika (av jordvernhensyn) og Lauvlia Øst (ut fra hensynet til 

samordnet bolig-, areal og transportplanlegging) 
 Generell bruk av LNF-spredt på eksisterende boliger og fritidsboliger i LNF-området i 

kommuneplanens arealdel, som kan være i konflikt med nasjonale og regionale hensyn  
 
Vurdering av innsigelsene 
NVEs innsigelser er overlappende med Fylkesmannens på samfunnssikkerhetsområdet, og dreier seg 
om formelle feil og mangler som ikke er gjenstand for samordning. Fylkesmannen vurderer ellers at 
disse forholdene burde vært ryddet av veien etter andre gangs høring. 
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Resterende innsigelser hindrer etter Fylkesmannens mening ikke kommunens utviklingsmulighet på 
en slik måte at samordning/avskjæring er nødvendig. Innsigelsene til kommuneplanens arealdel for 
Gran oversendes kommunen for videre behandling. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sigurd Tremoen Runa Bø 
 fagdirektør 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 
Kopi med vedlegg til: 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Postboks 4223 2307 Hamar 
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Høringsuttalelse fra NVE 
2 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland 
 


