
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunal planstrategi 

 

 

 

Vedtatt av Gran kommunestyre 

22. september 2016 (sak 95/16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAN KOMMUNE  2 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

     

 

 

 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

        INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................ 2 

1.     INNLEDNING – HVA ER KOMMUNAL PLANSTRATEGI ?.. ............................ .....3 

2.     KORT PLANHISTORIE GRAN KOMMUNE .......................................................... 4 

3.     GRAN KOMMUNES HOVEDUTFORDRINGER ................................................... 5 

4.     PLANBEHOV FOR PERIODEN 2016-2019 .......................................................... 6 

    

 

 

 

 

  

  

Gran kommune 

Adresse  Rådhusvegen 39, 2770 Jaren 

Telefon  61 33 84 00 

Telefaks  61 33 85 74 

E-post  postmottak@gran.kommune.no 

Internett  www.gran.kommune.no 

 



 

 

GRAN KOMMUNE  3 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 

1. INNLEDNING – HVA ER KOMMUNAL 

PLANSTRATEGI ?  

 
Kommunal planstrategi er et begrep som ble innført i den nye plan- og bygningsloven i 2008. 
Gjennom planstrategien skal kommunen avklare de viktigste utfordringene en venter å stå 
overfor og hvilke planer en bør revidere eller lage for å møte disse utfordringene.  
 
I plan- og bygningslovens § 10-1 står det at den kommunale planstrategien bør omfatte:  

- drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en  

- vurdering av kommunens planbehov i valgperioden  
 
Ved behandlingen av planstrategien skal kommunestyret:  

- ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om 
planen skal videreføres uten endringer  

- ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, 
eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves  

 
Prosessen ved utarbeidelse og vedtak av den kommunale planstrategien er noe enklere enn ved 
vanlig planbehandling. Følgende står i loven om dette:  

- innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner  

- legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen  

- forslag til vedtak skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling  

- utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del 
av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11  

 
På bakgrunn av dette er det viktig å presisere følgende: 
  
 Planstrategi er ikke en plan – men et hjelpemiddel for kommunen til å organisere sitt plan- 

og utviklingsarbeid (eller legge en strategi for sitt plan- og utviklingsarbeid):  
 

 Dette er kommunens eget hjelpemiddel. Arbeidet skal varsles til fylkesmyndigheter, 
nabokommuner m.m. og det skal legges opp til informasjon og medvirkning – men det 
er ikke anledning til å fremme innsigelse mot kommunestyrets vedtak.  

 Planstrategien kan revideres i løpet av planperioden. Den er ikke formelt bindende for 
kommunen og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. Kommunen kan når som 
helst sette i gang nytt planarbeid ut over det som er fastsatt i planstrategien.  

 Dette betyr at planstrategien først og fremst er kommunens eget strategiverktøy, og et 
viktig politisk verktøy for å fastlegge rammene for kommunens planarbeid.  

 
Arbeidet med planstrategien kan deles inn i følgende tre hoveddeler:  
 

 Redegjøre for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø  

 Drøfte hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (eller en langsiktig og bærekraftig 
samfunnsutvikling og arealstrategi)  

 Vurdere og fastlegge sektorenes planbehov, andre prioriterte planoppgaver og behovet for 
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.  
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Det er videre viktig at: 
 

 Arbeidet med utviklingstrekk og utfordringer må legges opp etter kommunens eget behov. 
Det er viktig at dette blir et konstruktivt og løsningsorientert arbeid, og ikke for krise-/ 
problemorientert.  

 Arbeidet må rettes inn imot hva slags planarbeider en skal gjennomføre – dette betyr at 
problemene bør vinkles mot løsninger i form av for eksempel utredninger og derav følgende 
planprosesser.  

 
 
 

2.  KORT PLANHISTORIE GRAN KOMMUNE  

 
Gran kommune har i likhet med de fleste kommunene i Oppland drevet et aktivt planarbeid helt 
siden tidlig på 70-tallet. Dette skyldes ikke minst at etter at bygningsloven trådte i kraft for hele 
landet i 1965 var Oppland fylkeskommune tidlig ute med veiledning og praktisk hjelp slik at 
kommunene skulle komme i gang med arbeid med generalplaner (senere kalt kommuneplaner) 
og arealplaner. 
 
Generalplaner / kommuneplaner / kommuneplanens samfunnsdel: 
  

 Flere generasjoner med omfattende generalplaner/kommuneplaner på 1970- og 80-tallet.  

 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtatt etter en samlet prosess i 1989.  

 Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 1998: En kortfattet plan med to satsingsområder: 
Bomiljø og næringsutvikling.  

 Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2007: Et omfattende og beskrivende plandokument, 
med stor bredde i temaer ("vi-form")  

 Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2015: Et relativt kortfattet dokument, fokus på noen 
hovedutfordringer, mye diskusjon rundt bosettingsmønster og sentralisering. 

 
De tre siste generasjonene av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i: 
 

 1989: Inndeling i 2 soner etter holdning til spredt boligbygging, et relativt detaljert plankart, 
men med svært kortfattede bestemmelser  

 2002: Mange utbyggingsforslag fra private, innføring av LNF-C-områder, en del boligområder 
i ulike deler av kommunen, mer omfattende bestemmelser og retningslinjer  

 2011: Mange utbyggingsforslag fra private, vanskelig silingsprosess, mange innsigelser fra 
offentlige fagmyndigheter, utvidelse av omfanget av bestemmelser og retningslinjer, 
avgjørelse av de siste innsigelsene i Miljøverndepartementet  

 
Status for kommunale planer pr. april 2016:  
 
Kommuneplaner og kommunedelplaner: 

 Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt juni 2015) 

 Kommuneplanens arealdel (2011 – revidert forslag på høring/offentlig ettersyn høsten 2016) 

 Kommunedelplan for Gran sentrum (vedtatt 2013) 

 Kommunedelplan for energi og klima 2009 – 2014 (KST-sak 41/09, møte 02.04.2009) 

 Kommunedelplan for kultur 2006 – 2017 (KST-sak 0079/06, møte 22.11.2006) 
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 Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2008 – 2019 (KST-sak 109/08, møte 
16.10.2008) 

 Kommunedelplan for geodata 2009 – 2012 

 Kommunedelplan – Hovedplan for vannforsyning og avløp 2011 – 2020 (KST-sak 86/11, møte 
15.09.2011) 

 Kommunedelplan – Hovedplan for kommunale veger 2007 – 2010 (KST-sak 0072/06, møte 
22.11.2006 – arbeidet med revisjon av planen er igangsatt) 

 
Andre viktige kommunale planer: 

 Kommunal trafikksikkerhetsplan 2012 (KST-sak 9/12, møte 16.02.2012) 

 Kvalitetsplan for grunnskolen 2009-2012 (KST-sak 1/09, møte 12.02. 2009 – revisjon 
igangsatt) 

 Helseberedskapsplan (omarbeidet 2008, sist oppdatert 2010) 

 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 – ny boligplan til sluttbehandling april/mai 2016 

 Næringsplan 2011-2016 

 Rus- og kriminalitetsforebyggende plan 2012-2016 

 Likestillingsplan for Gran kommune 2012 
 
Noen av de viktigste vedtatte og igangsatte regionale planene: 

 Landbruksplan for Hadeland, vedtatt i 2004 – bør tas opp til revisjon, se nedenfor 

 Temaplan for natur- og kulturarv på Hadeland: Arbeidet vedtatt i Kommunestyret 13.06.2013 
og midler til arbeidet er innarbeidet i budsjett 2014. Arbeidet er påbegynt og registrering av 
bygningsmiljøer i tettstedene i Brandbu og Gran er utført. Planen vil gi kommunen et 
grunnlag som vil være verdifullt både for arealplanlegging og saksbehandling, reiseliv og 
markedsføring og til undervisningsformål. Administrativ arbeidsgruppe er nedsatt, ansvaret 
for arbeidet ligger hos kultur og planarbeidet avsluttes vinter 2016/2017. 

 Regional plan for Hadeland: vedtatt av fylkestinget i februar 2015. 
 
Reguleringsplaner: 
Gran kommune har et stort antall godkjente reguleringsplaner og mange viktige 
reguleringsplaner under arbeid – jfr. kommunens hjemmeside og web-kart. Disse er også omtalt 
i kommuneplanens arealdel, med angivelse av hvilke reguleringsplaner som skal gjelde foran 
arealdelen 
 
 

3.  GRAN KOMMUNES HOVEDUTFORDRINGER  

 

Gran kommunes hovedutfordringer i årene framover er omtalt og definert i Kommuneplanens 

samfunnsdel, vedtatt av kommunestyret i juni 2015, og i Regional plan for Hadeland, vedtatt av 

fylkestinget i februar 2015. 

 

I tillegg til de hovedutfordringene som det er fokusert på i disse planene vil følgende aktuelle 

faktorer og trender påvirke kommunens utvikling spesielt i tida framover: 

 

 Grans plassering i verden: 

 Endringer i ekstern infrastruktur, spesielt riksveg 4, E 16 og Gjøvikbanen 

 Utviklingen i Osloregionen med antatt sterk vekst og regionforstørring 

 Eventuelle endringer i region- og kommunestruktur i området rundt oss 
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 Befolkningsutvikling og boligbygging: 

 Gran kommune har hatt svak befolkningsvekst de siste årene. Som i de fleste andre 

kommuner er innvandring en av de viktigste faktorene som kan påvirke dette. 

 Boligbyggingen har de siste årene vært for lav i forhold til framskrevet befolkningsvekst 

jf. SSB. Det må vurderes spesielle tiltak for å få gjennomført boligprosjekter som gir mer 

vekst, jfr. boligplanen. 

 Klima- og energispørsmål er en svært viktig faktor i all offentlig planlegging, og disse 

spørsmålene vil bli belyst i revisjon av kommunens klima- og energiplan (politisk 

arbeidsgruppe vedsatt i mai 2016). 

 Ved behandling av planstrategien i mai 2016, før høringsrunden, tilføyde kommunestyret 

noen momenter som skulle vektlegges i planstrategien: 

 Lovpålagte planer prioriteres først  

 Demensplan inngår som en del av Helse‐ og omsorgsstrategi 

 Folkehelseperspektivet skal være med i alt planarbeidet i Gran kommune, i tråd med 

vårt medlemskap i nettverket «Sunne kommuner» 

 

Det er lagt vekt på å lage et kortfattet dokument der det først og fremst blir beskrevet hvilke 

planoppgaver som vurderes som aktuelle de nærmeste årene. Det er gjort en gjennomgang med 

de ulike fagområdene for å få innspill på de planoppgaver en ser er nødvendig. Det er også tatt 

inn innspill som er kommet gjennom interpellasjoner i kommunestyret. Rådmannen vil likevel 

presisere at det er begrenset med ressurser i administrasjonen til å gjennomføre utredninger og 

planarbeider. De foreslåtte planoppgavene er allerede omfattende. 

 

Ved høringsrunden sommeren 2016 kom det bare inn uttalelser fra 4 offentlige myndigheter: 

fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Statens Vegvesen og NVE. Disse 

høringsuttalelsene er kommentert og vurdert i saksframlegget.  

 

 

4.  PLANBEHOV FOR PERIODEN 2016-2019  

 
1. Pågående planarbeider: 

 Kommuneplanens arealdel – forventes ferdigbehandlet i løpet av 2017  

 Kvalitetsplan for skolen – forventes ferdigbehandlet høsten 2016 

 Områdereguleringsplan for Brandbu sentrum (jfr. flomsikringsplan) – forventes 

ferdigbehandlet i 2017 

 Beredskapsplan for skole (ferdig pr. august 2016) 

2. Planarbeider som er vedtatt igangsatt:       

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

 Klima- og energiplan, revisjon 

 Kommunens vegplan, revisjon 

 Handlingsplan for LHBT-personer 

 Handlingsplan for integrering 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
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3. Forslag til nye planarbeider, i prioritert rekkefølge:  

 Plan Hvorfor plan, type plandokument, hvem skal ha ansvaret og når skal vi gjøre det 
 

A 
 

Strategisk viktige planarbeider: 
 

A.1 
 
 
 
 

Helse og  
omsorg-  
strategi  
2020 
 
 
 
 
 

"Opptur" var et utviklingsprosjekt for gode helse- og omsorgstjenester i 
Gran 2009-2015. Kommunen har behov for å enes om en overordnet 
strategi for helse og omsorg som kan peke fram mot 2020. Dette bør 
være et retningsgivende styringsdokument for helse- og 
omsorgssektoren internt og som utadrettet dokument for å 
kommunisere retning og strategi til innbyggerne. En revisjon av 
demensplan fra 2011 skal inngå i dette arbeidet. Helse og omsorg har 
ansvar for planen, og den vil ha et grensesnitt mot virksomhet for Barn 
og Familie. Med tilgjengelige midler til bruk for Helse i Plan, vil vi 
vurdere ekstern bistand i denne prosessen.  

2016-17 

A.2 ROS-analyse 
 

I henhold til lov om samfunnssikkerhet skal alle kommuner ha en 
oppdatert ROS-analyse. Felles ROS-analyse for Hadeland fra 2012  
foreslås revidert og oppdatert i løpet av 2016-17 i et felles prosjekt med 
Lunner. Som del av dette arbeidet utarbeides egen tiltaksliste for 
henholdsvis Gran og Lunner. 

2016-17 

A.3 Næringsplan 
 

I Regional plan for Hadeland (handlingsprogrammets pkt. 12.6) er det 
vedtatt å lage en felles næringsplan for Gran og Lunner. I løpet av 2016 
må rammene for planen avklares nærmere og planarbeidet startes opp. 

2017 

A.4 Landbruks-
plan for 
Hadeland                                                               

Arbeidet med landbruksplanen for Hadeland er satt i gang av 
landbrukskontoret og regionrådet, som en fellesplan for alle tre 
kommunene. Det er viktig med samarbeid med landbruksnæringa – 
gjennom landbrukets fagråd. Formålet med en ny landbruksplan er å 
utarbeide mål og strategier for en ønsket utvikling av landbruket på 
Hadeland, som er felles for kommunene og landbruks-næringa. 
Hensikten er å synliggjøre kommunenes handlingsrom i landbruks-
politikken, forankre prinsipper for lokal landbrukspolitikk og synliggjøre 
landbrukets betydning i regionen. Noen stikkord til innhold i 
landbruksplanen: Økt matproduksjon i det tradisjonelle landbruket, 
jordvern, bygdenæringer (tilleggsnæring til tradisjonelt landbruk), lokal 
landbrukspolitikk og forvaltning, klima og miljø, det «grønne skiftet», 
faktainformasjon om landbruket og rekruttering. 

2016-17 

A.5 Kvalitetsplan 
for barnehage                                                                                                 

En kvalitetsplan for barnehage skal gi et helhetlig perspektiv på 
barnehagetilbudet i kommunen. Fokuset skal være på det faglige 
innholdet og kvalitet i barnehagen. Det må også fokuseres på helhet, 
sammenheng og overgang mellom barnehage og skole. 

2016-17 

 

B 
 

 

Viktige sektorplaner: 
 

B.1 
 
 
 

Geodataplan 
 

Kommunedelplan for geodata (2013) revideres. Status i forhold til 
gjennomførte tiltak og tjenestenivå gjennomgås og tiltaksplan for 
Geovekst og andre geodatatiltak revideres. Det er nødvendig å få på 
plass en revisjon i forhold til endrede forutsetninger og for å følge opp 
geovekstprosjekter i regi av kartverket. 

 

B.2 Vann og avløp Planen gjelder drift og investeringer innenfor vann og avløpsområdet, 
og skal gi oversikt over eksisterende og framtidige vannforsynings- og 
avløpsforhold i Gran kommune. Planen vil erstatte Kommunedelplan for 
Vann og avløp, og planarbeidet ledes av Teknisk – vann og avløp, med 
ekstern bistand. 
 

2017-18 
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B.4 Beredskaps-
plan for 
barnehage 

Planen skal være med på å sikre at barnehagene foretar en analyse av 
mulige scenarier og er forberedt dersom en alvorlig hendelse skulle 
skje. Den lages etter mal fra tilsvarende plan for skolen, og skal være et 
verktøy i sikkerhetsarbeidet, slik at virksomheten er i stand til å 
håndtere ulykker og alvorlige hendelser på en god og effektiv måte. Det 
er lovpålagt krav i henhold til lov om samfunnssikkerhet å ha slike 
beredskapsplaner. 
 

2016 

B.5 Trafikksikker-
hetsplanen 

NB: Kommunestyret vedtok i møte 22. september 2016 at denne planen 
skulle tas inn i den kommunale planstrategien 

 

 

C 
 

 

Planer for administrativ utvikling: 
 

C.1 Digitaliserings-
strategi   

Målet er å sikre koordinert strategisk styring av IKT-verktøy og 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen IKT-området i kommune 

2016-17 

C.2 Informasjons-
strategi 

Bør sees i sammenheng med digitaliseringsstrategien, og skal avklare 
ambisjoner og ressurser for et aktivt informasjonsarbeid. 

2016-17 

C.3 Kompetanse-
plan 

Plan for kompetanseutvikling, internopplæring og eksternt kursbehov 
for ansatte og folkevalgte i kommunen. 

2016-17 

 

D 
 

Områdereguleringsplaner: 
 

 

D.1 Områdereguleringsplan for del av Gran sentrum (jfr. utviklingsveilederen)                        2017 

D.2 Områdereguleringsplan for Jaren sentrum 2018 

D.3 Områdereguleringsplan for Ringstad  2019 

 
 
 
 

 

 

Plan som ikke revideres nå, men tiltakslista revideres årlig: 
 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
 

 

 

 

 

 


