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Følgebrev - Høring og offentlig ettersyn. Detaljregulering for rv.4 Lygna, 

plan-id E296 i Gran kommune 

 

Structor Lillehammer AS legger på vegne av Statens vegvesen utbyggingsområde sørøst med 

dette fram forslag til detaljreguleringsplan for rv.4 Lygna, i Gran kommune. Planen legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12.10. 

 

Reguleringsplanen behandles etter § 3-7 i pbl. Statens vegvesen har i samarbeid med sin 

konsulent Structor ansvaret for å utarbeide og legge reguleringsplanen ut til offentlig 

ettersyn. Gran kommune sluttbehandler og vedtar planen. 

 

I forbindelse med planarbeidet har det vært holdt åpent møte hvor grunneiere, lag, 

organisasjoner, berørte myndigheter og kommunen har hatt muligheten til å komme med 

ytringer. Det er også gjennomført nabomøter med flere av de direkte berørte partene. 

Merknader og innspill har ligget til grunn for planarbeidet.  

 

Plandokumenter og merknadsfrist 

Planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og vedlegg anses å være konsistente og i henhold 

til gjeldene forskrifter og lovverk. Statens vegvesens sine håndbøker legges til grunn for 

utformingen av selve vegtraséen og vegens sideområder.  

Det fullstendige planforslaget som vedlegges består av: 

▪ Plankart 

▪ Reguleringsbestemmelser  

▪ Planbeskrivelse  

▪ ROS‐analyse  

I tillegg vegtegninger og andre relevante dokumenter for plansaken.  

 

Reguleringsplanen med vedlegg, samt 3D-modell av planlagte tiltak, er tilgjengelig i sin 

helhet på Gran kommune sin nettside: https://www.gran.kommune.no/hoering-si-din-

mening.463305.no.html 
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Kommentarer og innspill til planarbeidet kan innen 03.02.2023 sendes via e-torg/Altinn, og 

på e-post til firmapost@vegvesen.no eller i brev merket «Mimenr. 20/68120 - Rv.4 Lygna» 

til Statens vegvesen, Utbyggingsområde sørøst, Postboks 1010, Nordre Ål, 2605 

Lillehammer. Kopi av kommentarer/ innspill sendes til postmottak@gran.kommune.no eller 

til Gran kommune, postboks 41, 2714 Jaren. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn og behandle 

innkomne merknader. Gran kommune vil stå for sluttbehandlingen av reguleringsplanen. 

 

Erverv av grunn 

Ny reguleringsplan vil kreve erverv av grunn. Arbeidet med grunnerverv starter normalt når 

reguleringsplanen er godkjent. Det er reguleringsplanen som gir hjemmel for å gjennomføre 

grunnerverv. Informasjon om grunnerverv finnes her: https://www.vegvesen.no/fag/veg-

og-gate/planlegging-prosjektering-og-grunnerverv/grunnerverv/  

 

Kontaktperson 

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:  

 

Statens vegvesen ved plan- og prosjekteringsleder Cassandra Mood Hummel, e-post 

cassandra.mood.hummel@vegvesen.no 

 

Structor Lillehammer AS ved arealplanlegger Sivert Fandrem, e-post 

sivert.fandrem@structor.no  

 

 

Divisjon utbygging sørøst 

Med hilsen 

 

 

 

Odd Johansen 

Prosjektleder  Cassandra Mood Hummel 

 Plan- og prosjekteringsleder 

 

 

 

 

 

 

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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