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Uttalelse til reguleringsendring for Rv 4 Roa-Gran grense - Holmen - Oppstart planarbeid - 

Gran kommune 

 

Vi viser til deres varsel om igangsetting av planarbeid for rv. 4 Roa-Gran grense, Holmen i Gran 

kommune. Gjelder «Reguleringsendring for rv. 4 Roa-Gran grense, Holmen, saksnr: 18/213506». 

 

Bakgrunn 

Statens vegvesen har i henhold til § 3-7 igangsatt planarbeid for reguleringsendring for rv.4 Roa-Gran 

grense i Gran kommune. Det er vurdert at endringen i reguleringsplanen ikke er utredningspliktig 

etter forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Merknader fra Regionalenheten 

Varsel om oppstart inneholder svært lite informasjon om det planlagte planarbeidet, da det kun 

angis et planområde og gis informasjon om at det er vurdert at endringen ikke er utredningspliktig. 

Videre er det vist til at oppstartsvarselet er gjort tilgjengelig på Statens vegvesen sin nettside, uten at 

det etter det vi kan se ligger informasjon her.  

 

I alle plansaker som sendes regionale myndigheter, skal planskjema for Oppland fylles ut. 

Planskjemaet skal være et redskap i arbeidet med planprosesser, og har som mål å bidra til å sikre en 

mer effektiv og forutsigbar planbehandling. Planskjemaet vil blant annet avdekke om planer kommer 

i konflikt med nasjonale og regionale føringer. Hensikten med planskjemaet er at det skal følge 

planen gjennom hele planprosessen. Den beskriver også hva som skal medfølge ved varsel om 

oppstart, jf. Kapittel B i skjemaet: Kart og dokumenter som følger oversendelsen. Planskjema følger 

ikke vedlagt plansaken og oppstartsvarselet angir hverken bakgrunnen for det igangsatte 

planarbeidet eller opplysninger om hvilke endringer som er tenkt. Oppland fylkeskommune anmoder 

generelt kommunene i Oppland om å ta i bruk planskjemaet ved varsel om oppstart, og ved høring av 

arealplaner til regionale myndigheter. 
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Med bakgrunn i at oppstartsvarselet gir liten informasjon planene for området, så er det vanskelig å 

vurdere spørsmålet om konsekvensutredning samt gi konkrete tilbakemeldinger. Vi ber om at det 

ved oppstartsvarsel gis tilstrekkelig informasjon om planarbeidet, slik at det gir grunnlag for 

meningsfulle tilbakemeldinger. Det er en grunnleggende forutsetning for å kunne ta stilling til 

hvordan planen berører våre interesseområder. 

 

Vi ber om at reguleringsforslaget med SOSI-fil og PDF-fil sendes Statens kartverk: 

planhamar@kartverket.no, slik at kartet kan legges inn i en høringsbase i InnlandsGis.   

 

Merknader fra kulturarv 

I planområdet er det tidligere påvist flere eldre vegfar, se kart under og vedlagte befaringsrapport. Veg 

1 framstår som en smal hulveg, og kan derfor være svært gammel, men alderen og vegens funksjon er 

uviss. Dessverre er vanskelig å datere vegen uten inngående undersøkelser i felt. Deler av veg 2 og veg 3 

ligger innenfor planområdet. De to vegfarene framstår som smale veger, som kun har vært 

fremkommelig til fots eller med hest. De påviste vegfarene kan både være spor etter en eldre lokalveg, 

som vi ut fra historiske kart vet gikk gjennom dette skogholtet på 1820-tallet, møllevegen mellom Flatla 

mølle og Dynnagårdene eller veger knyttet til tømmertransport med hest. Vegfarene har kun en lokal 

verdi, men er viktige spor etter gårdens og områdets historie.  

 

 
 

Fylkeskommunen anbefalte i forbindelse med høring av planen i 2014 at vegfaret som da ble påvist 

(veg 2 og 3 i kartet over) skulle bevares og hensyntas i planen. Vi vil på nytt be om at den delen av de 

registrerte vegfarene 1-3, inkludert et areal på fem meter til hver side av senterlinjen reguleres med 

hensynssone C, Sone med særlig hensyn til bevaring av kulturminne/kulturmiljø, jf PBL §§ 12-6 og 11-

8 bokstav C. Til hensynssonene bør det utarbeides følgende bestemmelser;  
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I hensynssone H570_1 ligger eldre vegfar. Disse med et område rundt skal bevares. Tiltak som kan 

berøre disse, skal legges fram for kulturminnemyndighetene for uttalelse. Dersom det skal hogges i 

området, bør det skje på en måte som ikke skader vegfarene. Vegene kan ikke benyttes som 

kjøretraseer for hogst, da de ikke vil tåle en slik belastning. 

 

En sosifil for vegene innenfor planområdet, digitalisert ut fra LIDAR, er lagt ved denne uttalelsen. 

 

Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake med konkrete tilbakemeldinger og endelig uttalelse ved 

offentlig ettersyn. 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Loe Kjelstad       Wibeke Gropen Børresen 

Fylkeskonservator       Teamleder plan- og miljø 

Kulturarvenheten       Regionalenheten 

 

 

 

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 

 

  
Kopi til: Regionalenheten, Line Brånå Bergum, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER 

GRAN KOMMUNE, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 
NORSK VEGMUSEUM, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO 
 

Vedlegg: Befaringsrapport - del av reguleringsendring rv 4 Roa Grense - Holmen, gnr 239 bnr 1, 
Gran 
Polyline.sos 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsendring for 

Rv 4 Roa - Gran grense, Holmen - Gran kommune, Oppland 

Vi viser til varsel om oppstart datert 31.10.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.   

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

http://www.miljøkommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.norskvann.no/
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Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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