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Adresseliste ved varsling om planoppstart og offentlig ettersyn av reguleringsplaner 
Det gjøres oppmerksom på at lista må vurderes i hver enkelt plansak. Parter i fet skrift skal som hovedregel alltid varsles. Husk at det er bedre å høre en for mye enn en for 
lite. Lista er veiledende og ikke uttømmende. Ved feil i adresselista, gi beskjed til anne.lise.koller@gran.kommune.no 
 

Myndigheter med innsigelseskompetanse er listet opp i Rundskriv H-2/14 av 17. februar 2014. Myndigheters ansvarsområder er angitt nederst i dette dokumentet. 
 

Offentlige myndigheter og andre offentlige organisasjoner/ selskaper som alltid skal varsles i plansaker 
 

Org. nr.  Navn Adresse  Postnr  Poststed E-post 
917082308 Bane Nor SF Postboks 4350 2308  Hamar postmottak@banenor.no 
961381541 Gran kommune Postboks 41 2714 Jaren postmottak@gran.kommune.no 
981915550 Glitre Energi Nett AS Postboks 7007 3007  Drammen kundeservice@glitreenergi-nett.no  
966494816 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS Musmyrvegen 10 3520 Jevnaker firmaopost@hra.no 
920717152 Innlandet fylkeskommune Postboks 4404 

Bedriftsenteret 
2325 Hamar post@innlandetfylke.no 

 
970205039 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) region øst * Postboks 4223 2307  Hamar ro@nve.no 
971032081 Statens vegvesen, region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605  Lillehammer firmapost@vegvesen.no 
974761645 Statsforvalteren i Innlandet  Postboks 987 2604 Lillehammer sfinpost@statsforvalteren.no  
* NVE skal høres i alle plansaker men har uttalt at ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder 
med vesentlig flom- eller skredfare, saker av prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Dersom det er kjente 
utfordringer i en plansak som berører NVE’s ansvarsområde skal det sendes eget brev til NVE der det gjøres spesielt oppmerksom på forholdene (f.eks. planområder i 
kvikkleiresoner, flomfare etc.). Her finnes sjekklisten til NVE som bør vurderes i alle plansaker: 
https://www.nve.no/media/11104/nve_sjekklistereguleringsplan_05nov2020.pdf 

 
 

Grunneiere og andre berørte parter 
 

Grunneiere innenfor planområdet, naboer og øvrige eiendommer som kan 
bli påvirket av planen 

For bestilling av adresseliste, se informasjon på kommunens nettside 
https://www.gran.kommune.no/kart.465490.no.html  

Skole/FAU/ barnehage som blir berørt Oversikt over skoler og barnehager finnes her: 
https://www.gran.kommune.no/barnehage-og-skole.455107.no.html  

  

mailto:anne.lise.koller@gran.kommune.no
https://www.regjeringen.no/contentassets/262ead42d58f4404905659bff0a2e02e/retningslinjer_innsigelse_plansaker_pbl.pdf
file://drammen.kommune.no/felles/Drammen/Teknisk%20Drift/Byplan/PLAN/ADMINISTRASJON/8.%20Planavd.%20kvalitetssystem%20-%20revisjon/KILDEN/Planavdelingens%20oppgaver%20og%20rutiner/Dokumentmaler%20-%20samlet/Maler%20for%20flere%20faser/postmottak@banenor.no
mailto:kundeservice@glitreenergi-nett.no
mailto:post@innlandetfylke.no
mailto:ro@nve.no
mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:sfinpost@statsforvalteren.no
https://www.nve.no/media/11104/nve_sjekklistereguleringsplan_05nov2020.pdf
https://www.gran.kommune.no/kart.465490.no.html
https://www.gran.kommune.no/barnehage-og-skole.455107.no.html
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Offentlige myndigheter og andre offentlige organisasjoner/ selskaper som varsles hvis deres interessefelt berørt 
 

Org. nr.  Navn Adresse  Postnr  Poststed E-post 
818066872 Den Norske kirke – Hamar bispedømmekontor  Postboks 172 2302 Hamar hamar.bdr@kirken.no 
974760282 Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441  Trondheim post@dirmin.no 
974760983 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) * Postboks 2014 3103  Tønsberg postmottak@dsb.no 
975950662  Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103  Oslo servicesenter@forsvarsbygg.no 
 Innlandstrafikk     post@innlandstrafikk.no 
983997953 Innlandet politidistrikt  Postboks 355 2303 Hamar post.innlandet@politiet.no 
981105516 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 Bodø postmottak@caa.no  
985399077   Mattilsynet – avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og 

Valdres 
Felles Postmottak 
Postboks 383 

2381  Brumunddal postmottak@mattilsynet.no 

971278374  Statsbygg Postboks 232 Sentrum 0103 Oslo postmottak@statsbygg.no 
983971709 Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal postmottak@sykehuset-innlandet.no 
* DSB vil ikke varsles/høres i alle plansaker. Kun i plansaker som berører:  

o Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
o Transport av farlig gods 
o Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
o Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  

 

 
 

Nabokommuner -  saker av vesentlig betydning for nabokommunen 
 

Org. nr.  Navn Adresse  Postnr  Poststed E-post 
961381363 Jevnaker kommune Postboks 60 3521 Jevnaker postmottak@jevnaker.kommune.no 
939780777 Hurdal kommune Minnåsvegen 3 2090 Hurdal postmottak@hurdal.kommune.no 
961381452 Lunner kommune Sandvegen 1 2740 Roa post@lunner.kommune.no 
964950202 Nannestad kommune Postboks 3 2031 Nannestad postmottak@nannestad.kommune.no 
961381630 Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860  Hov epost@sondre-land.kommune.no 
971028300 Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 Raufoss post@vestre-toten.kommune.no  

 

mailto:hamar.bdr@kirken.no
mailto:post@dirmin.no
mailto:postmottak@dsb.no
mailto:servicesenter@forsvarsbygg.no
mailto:post.innlandet@politiet.no
mailto:postmottak@caa.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no?body=For%20at%20behandlingen%20av%20din%20henvendelse%20skal%20g%C3%A5%20raskest%20mulig,%20vennligst%20oppgi%20navn,%20adresse,%20postnr/sted%20samt%20hva%20henvendelsen%20gjelder.
mailto:postmottak@statsbygg.no
mailto:postmottak@sykehuset-innlandet.no
mailto:post@vestre-toten.kommune.no
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Foreninger / organisasjoner hvis deres interessefelt er berørt 
Parter med fet skrift skal alltid varsles. Adresser må kvalitetssikres før brev sendes. Oversikten her er ikke uttømmende. Sjekk oversikt over lag og foreninger på 
foreningsportalen: https://gran.foreningsportal.no/foreninger 
 

Org. nr.  Navn Adresse  Postnr  Poststed E-post 
975525309 Brandbu bondelag  v/ Kari Sofie Asmyhr Østen   Kari.sofie.asmyhr.osten@tine.no 
974677709 Brandbu og Jaren Næringsliv Postboks 27 Botorget 2712 Brandbu  
996829731 Brandbu og Tingelstad Jeger- og Fiskeforening Postboks 67 2760 Brandbu bogtjff@gmail.com 
994039113 DNT Hadeland Postboks 87 2711 Gran hadeland@turistforeningen.no 
987107022 Randsfjordmuseet – Hadeland Folkemuseum Kongevegen 92 2770 Jaren hadeland.folkemuseum@randsfjordmuseet.

no 
974256851 Fortidsminneforeningen avd. Oppland Tingnesvegen 7 2900 Fagernes Anne.Marit.Noraker@valdres.museum.no 
 Fortidsminneforeningen – Vestoppland lokallag    dag.lindbraaten@gmail.com 
912093921 Forum for natur og friluftsliv i Innlandet Postboks 368 2602 Lillehammer innlandet@fnf-nett.no 
912485013 Gran Beitelag (storfe)  v/ Ole Molden, Postboks 41 2711 Gran olemold@granskole.no 
 Gran Bondelag v/ Olaf Espen   oespen@online.no 
966526548 Gran Handel og Håndverk Postboks 13 2711 Gran post@ghh.no 
921072570 Gran idrettsråd v/Turid Elvevoll, Lindstadvegen 9 2750 Gran leder.gran@irnif.no 
995917726 Gran Jeger- og Fiskeforening v/ Jan Erik Svandal, Søndre 

Morstadgutua 31 
2750 Gran granjff@gmail.com 

999306896 Gran sauebeitelag  v/Birgitta Smedsrud, Postboks 41 2711 Gran gran.sauebeitelag@outlook.com 
993461261 Hadeland Bonde- og Småbrukarlag Myllavegen 47 2742 Grua kristma@online.no 
918816364 Hadeland Lastebileierforening v/ Trond Nordvik, Amundrudvegen 8 2770 Jaren  
 Innlandet Bondelag Kirkegata 70 2609 Lillehammer innlandet@bondelaget.no 
921328222 Innlandet Botanisk Forening c/o Reidar Haugan, Borggata 12C 0650 Oslo innlandet@botaniskforening.no 
 Jordvernalliansen i Innlandet Høyvangvegen 40, Blæstad 2322 Ridabu innlandet@jordvern.no 
983989578 Naturvernforbundet i Gran og Lunner v/leder Leif Kristian Alm, 

Rækkengutua 14 
2750 Gran gran-lunner@naturvernforbundet.no 

 Norsk Ornitologisk Forening Hadeland c/o Anne Gri Stenbråten Henriksen, 
Granumsvegen 59 

2750 Gran nof.hadeland@birdlife.no 

971299762 Norges Blindeforbund Oppland Postboks 1225 2806  Gjøvik oppland@blindeforbundet.no 

https://gran.foreningsportal.no/foreninger
mailto:innlandet@fnf-nett.no
mailto:innlandet@jordvern.no
mailto:oppland@blindeforbundet.no
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Velforeninger/ grunneierlag/ lokalsamfunnsforeninger hvis planområde lokalisert i deres nærområde 
Adresser må kvalitetssikres før brev sendes. Grå tekst angir oppgitt forretningsadresse (dvs. ikke postadresse) i Brønnøysundregisteret.  
Org. nr.  Navn Adresse  Postnr  Poststed E-post 
985049491 Badstua Vel Postboks 85 2712 Brandbu  
 Bjerkegutua, Bjerke boligfelt c/o Torleif Kildal, Bjerkegutua 9 2770 Jaren  
993148504 Bjoneroa Vel c/o Anders Sørum, Vestsidevegen 155 3522 Bjoneroa  

922264155 Norges Handikapforbund Hadeland (NHF) c/o Kelly Galloway, 
Helgelandsbråtan 26 

2730 Lunner hadeland@nhf.no 

984098650 Norges Jeger- og Fiskeforbund Oppland (NJFF) Vormstuguvegen 40 2624 Lillehammer oppland@njff.no 
955430336 Norges Lastebileier-forbund (NLF) Postboks 7134 St. Olavs plass 0130 Oslo post@lastebil.no 
971299681 Norges Lastebileier-forbund Innlandet Stolvstadvegen 1 2360 Rudshøgda gt@lastebil.no 
938752826 Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115  Oslo post@skog.no 
971 536950 Oppland Bonde- og Småbrukarlag  Industrigata 56 2619 Lillehammer ah-olsta@online.no 
970133410 Trygg Trafikk Postboks 277 Oslo Sentrum 0103  Oslo hovedkontor@tryggtrafikk.no 
998397812 Veståsen Jeger- og Fiskeforening v/ Ole Kristian Sørli, Ådalsvegen 

470 
3522 Bjoneroa oks.75@hotmail.com 

Virksomheter hvis deres interessefelt er berørt 
Adresser må kvalitetssikres før brev sendes. Oversikten her er ikke uttømmende.  
 

Org. nr.  Navn Adresse  Postnr  Poststed E-post 
969488531 Bjonskog Almenning DA Schous plass 7A 0552 Oslo  
954575152 Brandbu og Tingelstad Almenning Storlinna 122 2770 Jaren post@b-t-a.no 
954952800 Gran Almenning Postboks 38 2750 Gran firmapost@gran-almenning.no 
993294039 Miljøvarme Hadeland AS Hadelandsvegen 853 2743 Harestua amund@lunner-almenning.no 
989736795 Norske varmeleveranser AS – Gran fjernvarme c/o Vekstra Hadeland Regnskap AS, 

Postboks 28 
2711 Gran post@norskevarmeleveranser.no 

988983772 Viken Skog SA Postboks 500 Sentrum 3504 Hønefoss e-post@viken.skog.no 

mailto:oppland@njff.no
mailto:hovedkontor@tryggtrafikk.no
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 Bjornskog Hytteforening c/o Ole Jonny Nordby, Merkurveien 23 3055 Krokstadelva post@fjorda.com 
 Briskebyen Vel     
995442043 Bråtenveien Veilag c/o Torgrim Skiaker, Gjefsenbråtan 8 2770 Jaren  
988271047 Forum Bjoneroa v/Ellen Sagengen, Vestsidevegen 1444 3522 Bjoneroa post@bjoneroa.no 
998187575 Gran Vel Jarenstranda 72 2750 Gran  
919027193 Granavollen Vel c/o Ole Hvattum, Jorstadlinna 16 2750 Gran  
993553565 Granlund Vel c/o Arne Espen, Vienlinna 332 2750 Gran post@webwien.no 
912861848 Gubberud Vel Grinakerlinna 165 2760 Brandbu  
996096785 Grymyr Byggefelts Velforening c/o Anne Sofie Eikevik, Midtgardsvegen 2 2750 Gran  
994752979 Hennung Vel c/o Hilde Kristin Smerud, Bølhauggutua 45 2760 Brandbu  
820322002 Jaren Vel Postboks 50 2714 Jaren www.jarenvel.no 
911733307 Jarenvatnet Grunneierlag Jarenstranda 240 2750 Gran  
911630060 Landsbyen Brandbu c/o Frode Taraldsen, Storlinna 86 2760 Brandbu landsbyenbrandbu@gmail.com 
999319971 Leikvoll Vel c/o Asmund Johnsrud, Skirstadgutua 19 2750 Gran  
 Lygna hytteforening v/ Frode Sagen, Langerudhaugen 12G 1187 Oslo fsa@mwa.no 
919068965 Lygnalia Hyttevelforening c/o Johan Lothe, Gaustadveien 23A 0372 Oslo  
 Markafeltet Vel c/o Sissel Ludvigsen, Markakleiva 35 2760 Brandbu  
995411105 Mjønvald Vel Rogne 6 2770 Jaren  
 Moen Vel     
922170851 Mæna Vel c/o Kirsten Olaug Lehre, Skarimoen 26 2760 Brandbu  
918498303 Nordre Espetjern veitrasse c/o Tore Bråten, Tungaveien 16 3510 Hønefoss  
922707987 Panoramavegen Veglag c/o Fredrik S Mathisen, Panoramavegen 32 2760 Brandbu  
996145123 Plassbakken Vel c/o Egil Løken, Plassbakken 28 2760 Brandbu  
992449616 Randsfjordens Grunneierforening c/o Tom Furulund, Hornslinna 384 2760 Brandbu  
917350000 Ringstad Vel co/ Jostein Bjørge, Saugsstien 1 2750 Gran  
894484462 Rækstadmoen Vel Rækstadmoen 11 2760 Brandbu  
995784580 Røykenvik Vel Røykenviklinna 534 2760 Brandbu  
924112271 Sagvollen Hytteforening c/o Gunnar Haslerud, Skotterudgutua 13 2750 Gran  
919994932 Sameiet Lauvlia Huseierlag c/o Per Christian Haugen, Lauvlibakken 44 2770 Jaren  
 Skjervum Vel c/o Thor Erik Linstad, Linlykkja 40 2750 Gran  
 Solbakken Nord Velforening     
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993304964 Sortungen Velforening c/o Jan Magne Aune, Eiksveien 72A 1361 Østerås  
923598960 Stiftelsen Størenslunden Park c/o Per Ole Edvard Backe, Parkvegen 2 2760 Brandbu www.storenslunden.no/ 
 Tomtebråten Vel v/Frank Johnsen, Tomtebakken 6 2760 Brandbu frankjohnsen@yahoo.no 
919319941 Trulserud Vel c/o Lena Lie Johnsen, Veistengutua 74 2770 Jaren  
918951911 Vestre Gran Vel c/o Sverre Johan Antonsen, Kirkevoldvegen 19 2750 Gran  
 Vestre Tingelstad Lyslag     
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Hvilke ansvarsområder har myndigheter med innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven?  
(Sametinget, Kystverket og Oljedirektoratet unntatt) 
 
Myndighetene som Statsforvalteren samordner er markert med grønn firkant # 
 

MYNDIGHET  ANSVARSOMRÅDE 
Nabokommuner  Saker av vesentlig betydning for kommunen 
Statsforvalteren i Innlandet Forurensning herunder støy, lokalluft og klima, vannmiljøkvalitet, naturmangfold, landskap, friluftsliv, strandsone, 

samordnet areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, tilstrekkelig boligbygging (KLD/KMD)  Folkehelse herunder 
miljørettet helsevern (HOD)  Barn og unges interesser (BLD/KD)  Universell utforming (BLD)  Samfunnssikkerhet, 
risiko og sårbarhet (JD)  Jord- og skogbruk herunder kulturlandskap (LMD)  Villrein (LMD)   

Statsforvalterens interesser Støy: Utvikling av en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.  
 
Luftforurensning: Utvikling av en langsiktig arealdisponering som forebygger negative helseeffekter av 
luftforurensning.  
 
Grunnforurensning: Forebygging av forurensning til grunn og vassdrag og sikre at områder med forurenset grunn ikke 
skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene.   
 
Klima og energi: Utvikling av en langsiktig arealdisponering som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp gjennom 
tilrettelegging for energieffektivisering og miljøvennlig energiforsyning.  
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Tilrettelegging for et transportbesparende arealbruksmønster som 
favoriserer miljøvennlig transport som gange, sykkel og kollektivtransport. Arealdisponeringen bør tilrettelegge for høy 
arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt og utnytte potensialet for fortetting og transformasjon før nye 
utbyggingsområder tas i bruk.   
 
Vassdrag og sjø: Unngå uheldig nedbygging i 100-metersbeltet langs vassdrag og sjø. Her skal det tas særlig hensyn til 
naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  
 



GRAN KOMMUNE- AREALPLAN  
Adresseliste ved reguleringsplanbehandling Revidert:22.12.2021 

 
 

 
 

  

 
 

  
Side 8 av 15 

 

 

Naturmangfold: De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven angir vurderinger som skal legges til 
grunn når forvaltningen utøver myndighet som berører naturmangfold. Vurdering av prinsippene bør trekkes inn tidlig i 
planprosessen for å avverge og redusere konflikter mellom natur- og andre samfunnsinteresser.  
 
Landskap: Vektlegging av landskapshensyn i spesielt sårbare og åpne/verdifulle landskapsområder.   
 
Friluftsliv: Ivareta viktige friluftsområder ved å unngå nedbygging, fragmentering og negative påvirkning av 
nærliggende arealbruk og privatiserende tiltak. Tilrettelegge for sammenhengende grønnstruktur, åpne vannveier og 
nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv.  
 
Folkehelse: Utvikling av en langsiktig arealdisponering som vektlegger kommunens oversikt over helsetilstanden med 
påvirkningsfaktorer. Barn og unges interesser: Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge må være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Det bør tilrettelegges for tilstrekkelig lekeareal for barn i alle aldre, 
samt trafikksikre og trygge skoleveier.   
 
Universell utforming: Tilrettelegging for en langsiktig arealdisponering som vektlegger prinsippene om universell 
utforming og tilgjengelighet for alle.   
 
Samfunnssikkerhet: Utvikling av en langsiktig arealbruk som forebygger, reduserer og tar hensyn til naturfarer og risiko 
og sårbarhet.   
 
Jord- og skogbruk: Verne om viktige jord- og skogbruksområder. Større sammenhengende områder bør ikke 
fragmenteres og det bør unngås å tilrettelegge for tiltak som vanskeliggjør effektiv drift og som påvirker kvaliteten.   
 
Villrein: Verne om viktige, større, sammenhengende områder for reinen og unngå å tilrettelegge for tiltak som påvirker 
reinene negativt. 

Fylkeskommunen 
 

Kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, 
regional plan eller planstrategi (KLD/KMD), Barn og unges interesser (BLD/KD), Universell utforming (BLD) 
Fylkesveger (SD), Havbruksinteresser, akvakultur (NFD) 

Riksantikvaren # Kulturminne-, kulturmiljø- og landskapsinteresser (KLD)  
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Avinor  Luftfartsanlegg drevet av Avinor (SD) 
Luftfartstilsynet Støyhensyn ved lufthavnsdrift og reglene om luftfartshinder, offentlige lufthavner som ikke er drevet av Avinor (SD)  
  
Hamar biskop og  
bispedømmeråd # 

Kirker og gravplasser (KUD)  
 

Bispedømmerådets/Biskopens 
interesser 

Hamar biskop og bispedømmeråd er regionale fagmyndigheter i forbindelse med regulering av kirketomter og 
gravplasser, og dessuten der slike blir berørt, jf. plan- og bygningsloven. Gravferdsloven, kirkeloven og 
kulturminneloven har bestemmelser om bebyggelse og endringer av og ved kirke og gravplass. Se for øvrig Rundskriv T-
3/2000 om Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø 
(Miljøverndepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet).  
 
Både kirke og gravplass har en sentral plassering i lokalmiljøet og i befolkningens liv.  
 
Hamar bispedømmeråd har et overordnet ansvar for gravplasser. Gravplassens særegne funksjon skal ivaretas på en 
verdig måte, særlig som minnested og sted for sorgbearbeidelse.  
 
Hamar biskop har et overordnet ansvar for kirkene i bispedømmet, og er opptatt av å ta vare på kirken som 
kulturminne, signalbygg og som senter for livets hendelser.  
 
Biskop og bispedømmeråd er opptatt av å hjelpe kommunene til å forvalte kirker, kirkesteder, gravplasser og deres 
omgivelser på en god måte. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning (DMF) # 

Mineralske forekomster, massetak, bergverk (NFD) 

Direktoratets interesser Mineralressurser er ikke-fornybare naturressurser som representerer store verdier for samfunnet, og en langsiktig 
forvaltning er derfor viktig. Mineralressurser ligger der de fra naturens side er avsatt, og dersom de bygges ned eller 
båndlegges på en annen måte, er de i mange tilfeller gjort utilgjengelige for framtidig utnyttelse.    DMF er opptatt av at 
kommunene sikrer tilgjengelighet til viktige mineralforekomster for framtiden. Uttak i drift bør utnyttes fullt ut, og 
konflikter med andre interesser unngås gjennom god planlegging. Mineralressurser og masseuttak må ligge i sjekklisten 
ved oppstart av planarbeidet.   
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Mineralressurser kan inndeles i gruppene: industrimineraler, naturstein, byggeråstoffer, metalliske malmer, 
energimineraler. Gjennom kartdatabasene m kartdatabasene til Norges geologiske undersøkelse (NGU) kan kommunen 
skaffe seg oversikt over hvilke mineraler og bergarter som finnes i kommunen, hvor de lokalisert og i mange tilfeller 
hvilken verdi disse ressursene forventes å ha. Særlig viktig er kartdatabasene pukk og grus og mineralressurser. På 
dette grunnlaget kan kommunen vurdere hvilke mineralforekomster som bør sikres for framtidige generasjoner, og 
hvor eventuelle uttak av mineraler skal gjennomføres innenfor en gitt planperiode 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) # 

Planer knyttet til virksomheter som håndterer farlige stoffer, transport av farlig gods, brannsikkerhet, herunder 
tuneller og underjordiske anlegg (JD)    

Direktoratets interesser DSB er spesielt opptatt av det etableres hensynssoner rundt alle storulykkevirksomheter, for å ivareta sikkerheten til 
befolkingen og omgivelsene.  Dette er virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder eksplosiver i slike mengder 
at de omfattes av storulykkeforskriften, som igjen implementerer EUs SEVESO III direktiv. Kommunen må sikre at det 
opprettholdes tilstrekkelige avstand mellom storulykkevirksomheter og andre aktiviteter eller områder. DSB er opptatt 
av at kommunen i arealplanleggingen ivaretar det langsiktige behovet for å opprettholde egnet avstand mellom 
storulykkevirksomheter og boligområder, bygninger og områder med offentlig ferdsel mv. Kommunen skal ha kontroll 
med både etablering av nye storulykkevirksomheter, endringer i disse virksomhetene og endringer i omgivelsene til 
virksomhetene.   
 
Det følger av brann- og eksplosjonsvernloven at arealmessige begrensinger skal fastsettes etter bestemmelser i plan- 
og bygningsloven. Av plan- og bygningsloven fremgår det at kommuneplanens arealdel i nødvendig utstrekning skal vise 
hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal. Dette skal også legges til grunn for utarbeiding av 
reguleringsplan hvor hensynet skal ivaretas gjennom bestemmelser eller gjennom videreføring av hensynssonene. Til 
hensynssone skal det i nødvendig utstrekning angis hvilke bestemmelser og retningslinjer som gjelder eller skal gjelde, i 
medhold av plan- og bygningsloven eller andre lover, for å ivareta hensynet som sonen viser. Kommunen bør benytte 
slike hensynssoner der det er nødvendig å legge restriksjoner på utbyggingen i en sone rundt en storulykkevirksomhet. 
 

Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap, 
sivilforsvardistriktene  

Tilfluktsrom (JD) 
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Fiskeridirektoratet# Havressurslova – høsting og annen utnytting av viltlevende marine ressurser og tilhørende genetisk materiale. 
Akvakulturloven – produksjon av akvatiske organismer (akvakultur). Med akvatiske organismer forstås vannlevende 
dyr og planter. (NFD) 

Direktoratets interesser Fiskeridirektoratet er spesielt opptatt av å sikre eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer – fiskeri og 
havbruk – herunder å ta vare på maritimt biologisk mangfold. Det er viktig at det ikke legges hindringer for utøvelse av 
fiskeri og annet uttak av marine arter, at det settes av hensiktsmessig og nødvendig areal for akvakultur og at man 
bevarer marine leve- og oppvekstområder.  Man bør alltid søke å unngå skadelige og varige inngrep på naturverdier. 
Der hvor planer og tiltak kommer i berøring med registrerte viktige marine naturtyper og nøkkelområder for marine 
arter og bestander, slik som gyteplasser, ålegrasenger, bløtbunnsområder, tareskog, skjellsand og østers – og 
kamskjellforekomster, må påvirkningen gi minst mulig negative konsekvenser. 
 
Naturmangfoldloven gjelder også ved arealplanlegging for marine områder. Man bør også søke å unngå at planer 
kommer i konflikt med viktige og registrerte fiskeriinteresser som f.eks. utøvelse av fiske i særskilte område/plasser, 
oppvekst- og beiteområder for fisk samt låssetningsplasser.  
 
Det er viktig at kommunene ser sammenhengen mellom bruk av land- og sjøområder i alt kommuneplanarbeid, slik at 
vi får en forutsigbar utvikling og mulighet for å unngå eller dempe arealkonflikter. Når det gjelder marin 
arealforvaltning er Fiskeridirektoratets formulerte mål: En balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen med 
utviklingsmuligheter for marine næringer. 

Forsvarsbygg# Forsvarets interesser (FD) 
Forsvarsbyggs interesser Forsvarsbygg forvalter Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg på vegne av Forsvarsdepartementet og gir høringssvar 

til alle plansaker for å ivareta forsvarssektorens arealbruksinteresser. Forsvarsbygg er særskilt opptatt av å forhindre:   
• Støyømfintlig bebyggelse nær skyte- og øvingsfelt eller skytebaner  
• Sivil bebyggelse eller virksomhet innenfor fareområder tilknyttet ammunisjonslager, skyte- og øvingsfelt eller 
særskilte militære anlegg  
• Sivil bebyggelse, anlegg eller virksomhet som forhindrer eller gir økte utfordringer for gjennomføring av militære 
oppdrag i eller i nærheten av eksisterende militære etablissementer  
• Vindkraftanlegg innenfor en radius på 30 km fra militære radarer • Nye kraftlinjer med luftspenn som gir utfordringer 
for militær luftoperativ virksomhet 
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 • Ny bebyggelse som forringer bruks- og/eller kulturminneverdi for nasjonale festningsverk. I saker som berører 
hemmelige militære anlegg vil særskilte avklaringer med Forsvarsbygg kunne være nødvendig.  Egen veileder for 
ivaretagelse av Forsvarets arealbruksinteresser er under utarbeidelse og ventes ferdigstilt i løpet av 2016. 

Bane NOR SF# Jernbaner, jernbanetransport (SD) 
Innsigelsesmyndighet og 
høringspart i plansaker etter 
PBL 
 
 

Bane NOR er spesielt opptatt av: 
• Byggegrenser mot jernbane  
• Sikringssone for jernbane i tunneler eller kulverter  
• Forbud mot etablering av nye planoverganger 
• Endret bruk av eksisterende planoverganger  
• Risiko- og sårbarhetsanalyse med relevant omtale av sikkerhet for berørte jernbaneanlegg  
• Strategier for utvikling av jernbanen (KVU)  
• Planer som vesentlig fordyrer jernbanetiltak 
• Planer for nye jernbanetiltak etter plan og bygningsloven  
• Stasjoner, terminaler og anlegg, samt eksisterende bane med tilhørende installasjoner  
• Parkering for togreisende og generelle parkeringsstrategier  
• Arealbruk som innebærer bærende konstruksjoner over jernbane (lokk)  
• Arealbruk og terrenginngrep som kan påvirke jernbaneanlegg  
• Nasjonale føringer for areal- og transportplanlegging  
• Regionale planer for samordnet bolig-, areal- og transport  
• Fredede eller bevaringsverdige bygninger og jernbaneanlegg  
• Samordnet areal- og transportplanlegging 
• Knutepunkter/- utvikling  
• Kollektivtransport/- planlegging http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/  

Mattilsynet# Fiskehelse og fiskevelferd (NFD) Drikkevann (HOD) 
Mattilsynet interesser Mattilsynet er spesielt opptatt av at kommunene styrker planmyndighet og saksbehandlere ved å søke faglige råd og 

samarbeide hos andre fagmiljøer og myndigheter, eksempel Mattilsynet. Drikkevann må komme inn som et punkt i 
sjekkliste ved oppstart av planarbeid og som et kontrollpunkt videre i prosessen.  
 
I planarbeidet må det presiseres betydningen av å ivareta private og offentlige vannforsyningssystem og sikre mot all 
mulig forurensning både under planarbeid, under utbygging og etter at arbeidene er ferdigstilt.  

http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
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Hele samfunnet har behov for at drikkevannsforsyningene er helsemessig trygge og forsyningsmessig sikre.  Drikkevann 
er en av våre viktigste og helt uerstattelige naturressurser. Planarbeidene på kommune- og fylkesnivå må sikre og legge 
til rette for at drikkevannsressursene må beskyttes best mulig og prioriteres nå og i all framtid. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) # 

Energi-, skred-, flom-, vassdrags- og grunnvannsspørsmål (OED) 

Direktoratets interesser NVE er spesielt opptatt av å styre ny utbygging unna flom- og skredfare. I ROS-analysen skal flom- og skredfare og 
andre tema som er aktuelle i planområdet, vurderes opp mot nasjonalt regelverk eller standarder som angir 
grenseverdier (akseptkriterier) for hva som må tilfredsstilles (hva som er godt nok).    
 
Flom- og skredfare identifiseres, kartlegges, vurderes og innarbeides i plankartet med bestemmelser. Utbygging i flom- 
og skredfareutsatte områder unngås, eller at tilstrekkelig sikkerhet oppnås ved risikoreduserende tiltak før utbygging.  
 
Ivaretakelse av de allmenne interessene i vassdrag og grunnvann følger av vannressursloven. Inngrep og tiltak i 
kantsonen og i selve vannstrengen må beskrives planen slik at tiltaket kan vurderes etter vannressurslovens 
bestemmelser.   
 
Nettanlegg på regional- og sentralnettnivå er i all hovedsak unntatt fra plan- og bygningsloven. Tiltak som kan innebære 
skader på- eller medføre hinder for planlagte- og eksisterende anlegg, vil være grunnlag for innsigelse fra NVEs side. 

Politidistriktene# Kriminalitetsforebygging (JD) 
Politiets interesser Politiet er spesielt opptatt av at kommunene samarbeider ang. forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, risikovurderinger 

opp mot kriminalitet i aktuelt område, nasjonale og lokale trusselvurderinger, sårbarhetsanalyser og andre lokale 
utfordringer i fht politiets ansvarsområder. Politiet sitter på kunnskap om det totale kriminalitetsbildet i sitt distrikt og 
kan gi informasjon om risikoer som ikke er allment kjent.  
 
 - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017  
- Gode krefter - Kriminalitetsforebyggende handlingsplan 2009-2012 (Regjeringen) 
 - Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (JD)  
 
Dette kan være eksempler på hva politiet kan bidra med ved f.eks. etablering av nye boligområder, vegutbygging, 
skoleutbygging m.m.. 
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Statens Vegvesen (SVV) # Riksveger, vegtransport (SD)  
Vegvesenets interesser SVV er spesielt opptatt av Miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet er nøkkelord.  

 
• Analyser må vise om økt transportbehov kan løses med et effektivt kollektivtilbud og tilrettelegging for sykkel og 
gange  
• Byer og tettsteder må vokse innenfra gjennom fortetting og transformasjon og deretter langs kollektivtransportakser 
• Flom- og skredfare, grunnforhold må ivaretas  
• Utbyggingsområder må være i samsvar med regionale planer for bolig, areal og transportplanlegging  
• At planforslag ikke vesentlig fordyrer eller er i motstrid til tiltak som inngår i Nasjonal transportplan eller som fordyrer 
drift og vedlikehold av vegnettet.  
• Teknisk utforming av veganleggene, jf vegnormalene   
• Ved økning eller endringer i vegtransporten som følge av ønsket arealutvikling: Som grunnlag for å vurdere vegens 
tåleevne for nyskapt trafikk kreves trafikkanalyse og en vurdering av nødvendige tiltak   
• Kommunale arealplanene må sikre gjennomføring av eventuelle nødvendige tiltak med rekkefølgebestemmelse for å 
tilpasse berørt vegnett til de endringene som følger av nye byggeområder   • Ny eller endret bruk av adkomster må 
avklares i den planen tiltaket gis byggetillatelse etter   
• Planen må sikre gjennomføring av trafikksikker skoleveg, tilrettelegging for trafikksikker gang- og sykkeltrafikk til 
sentrumsfunksjoner og fritidsaktiviteter, samt kollektivbetjening • Luft- og støyforurensning må avbøtes gjennom 
nødvendige tiltak som må være sikret gjennomført i planen. Beregninger som viser fremtidig luft-/støynivå må legges til 
grunn   
• Byggegrenser må avklares såfremt det vurderes å benytte andre byggegrenser enn det som framgår av vegloven eller 
Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler 

Statsbygg# Bygge- og eiendomspolitikk og samfunnspolitiske mål i forhold til arkitektur (KMD) 
Statsbyggs interesser Statsbygg jobber for tiden med å avklare grunnlaget for Statsbyggs innsigelsesrett. 
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Samordning av uttalelser av Statsforvalteren 
 
Samordning av statlige innsigelser ble fast ordning fra 2018. 
 
Melding om oppstart og høring av planprogram - Konsulent/kommunen sender varsel om planoppstart som tidligere, til alle aktuelle høringsinstanser. 
Oppstartbrevet fra kommunen skal inneholde en adresseliste, slik at Statsforvalteren kan se om alle aktuelle statsetater er varslet. - Statsetater som har behov 
for utsatt frist avklarer dette med innmelding til Statsforvalteren som formidler og avklarer dette med kommunen. Statsforvalteren har ansvaret for at andre 
statlige etater også får beskjed om endring av frist. - For at Statsforvalteren skal kunne bidra til at kommunen får en effektiv dialog med en samlet stat, skal 
Statsforvalteren ha kopi av de uttalelser de statlige etatene sender til melding om oppstart/planprogram.  
 
Høringsperioden – offentlig ettersyn - Statsforvalteren ønsker at kommunene og de statlige etatene legger til rette for at tidlig dialog kan gjennomføres. 
Møter mellom partene anbefales både før/i oppstartfasen og ved planutkast før høring/offentlig ettersyn. Statsforvalteren og de øvrige statlige etatene kan 
ta initiativ til dialogmøte tidlig i planfasen uavhengig av fristene, med eller uten kommunen.  - Kommunen skal som tidligere sende høringsbrev med vedlegg 
til alle aktuelle statlige etater. - Statsforvalteren i Oslo og Viken legger opp til å sende samordnet brev i alle saker som gjelder kommuneplaner, 
kommunedelplaner og områdereguleringsplaner.  Det gjelder både der det fremmes innsigelser, der det gis planfaglige råd, viktige opplysninger og 
høringsuttalelser uten merknader.  - Det er et mål at høringsfristen på 6 uker skal overholdes. Dersom de statlige etater ønsker utsatt frist, får Statsforvalteren 
ha beskjed så raskt som mulig. Statsforvalteren formidler ønsket til kommunen fra den aktuelle statsetaten. Statsforvalteren formidler videre resultatet til 
øvrige involverte statlige etatene. - De statlige etatene sender sine høringsuttalelser eventuelt med innsigelser til Statsforvalteren.  
 
Samordning av høringsuttalelsene - Statsforvalteren samordner høringsuttalelsene. I samråd med høringsinstansene som har varslet innsigelse vil det bli 
avholdt møte med drøfting av høringen. Statsforvalteren gir en samlet uttalelse til kommunen. Planfaglige råd inngår også i samordningen. - Statsforvalteren 
tar stilling til hvilke innsigelse som skal fremmes. Statsforvalteren kan avskjære en innsigelse slik at denne ikke blir fremmet for kommunen. Dersom 
Statsforvalteren vurderer å avskjære en innsigelse, vil kommunen kalle inn til møte med den aktuelle statlige etat så fort som mulig for å drøfte saken 
nærmere. - De statlige etatenes egne uttalelser vil alltid i sin helhet følge Statsforvalterens samordnede uttalelse, da de vil kunne inneholde viktige 
opplysninger og faglige råd som kommunen må være oppmerksom på. - Dersom Statsforvalteren avskjærer en innsigelse, vil departementet ha adgang til å 
innkalle arealplanen etter plan- og bygningsloven §§ 11-16 tredje ledd og 12-13 tredje ledd. Dersom en innsigelsesmyndighet mener at en innsigelse er så 
viktig at planen bør innkalles etter disse reglene, må dette avklares med det aktuelle fagdepartement, som ev. tar saken opp med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  
  
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/samordning-av-statlige-innsigelser-blir-fast-ordning-fra-2018/id2583138/

	Adresseliste ved varsling om planoppstart og offentlig ettersyn av reguleringsplaner

