
Sammenstilling av innsigelser og merknader framsatt ved 1. gangs ettersyn av «Forslag til 

kommuneplanens arealdel»  

Stikkordsmessig oversikt over innsigelser til mangler og foreslåtte tiltak.  

Statens vegvesen:   
1. Nye boligområder utenfor sentrum, av hensyn til 

mål om samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
 
 

2. Fjerning av vegtrase/oppheving av reguleringsplan 
utenom Follebu, pga. manglende 
konsekvensutredning ved endring og oppheving av 
reguleringsplan, og samordna bolig-, areal- og 
transporthensyn. 

 
 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):   
3. Mangler ved hensynssoner og planbestemmelser av 

hensyn til sikring mot naturfare     
  
Forsvarsbygg: 
4. Manglende arealformål for Kittilbu leirområde, av 

forsvarshensyn  
  
Fylkesmannen i Innlandet: 
5. B03 Lunde, av hensyn til mål om samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging  
  

6. N01E Kalstad sag, pga. manglende buffersone mot 
bekk (del av Gausavassdraget, varig verna)  

 
 

7. At skytebanene blir lagt ut til idrettsanlegg uten at 
de er konsekvensutredet, av hensyn til mulig 
konflikt med Fylkesmannens ansvarsområder og at 
det ikke gis føringer for regulering av banen i 
Kjernlia til kombinert formål landbruk/skytebane, av 
jordvernhensyn 
 

8. Manglende oppfølging av risiko- og 
sårbarhetsanalysen i form av hensynssoner i 
plankart, av hensyn til sikring mot naturfare. 

 
Oppland fylkeskommune: 
9. Innsigelse til B02 av hensyn til hulveg (nasjonalt 

viktig kulturminne)  

 
Imøtekommes med unntak av B07. B07 reduseres 
i omfang og gis rekkefølgebestemmelser som en 
naturlig framtidig utvidelse av regulert boligfelt 
(Fjerdumskogen). Dette er et sentrumsnært - og 
ikke minst skolenært - boligfelt. 
 
Imøtekommes. Ved økende gjennomgangstrafikk 
kan det bli behov for alternativ trasé. Det er heller 
ikke behov for B08/B09 i planens tidshorisont. Kan 
tas opp til ny vurdering ved neste rullering av KPA. 
 
 
 
Imøtekommes. Hensynssoner for alle 
aktsomhetstyper legges inn i plankartet (H310 og 
H320). Bestemmelser er utbedret. 
 
Imøtekommes. Kittilbu leirområde påføres 
arealformålet «Forsvaret». 
 
 
Imøtekommes. B03 tas ut av planforslaget. 
 
 
Imøtekommes. Avgrensing av formålsflata er nå 
lagt 20 meter eller mer fra bekk. 
 
 
Imøtekommes. Viderefører skytebanene som LNF-
formål slik de er vist i gjeldende KPA, siden det 
ikke er snakk om nye tiltak/utvidelser. Banene 
påføres hensynssone skytebane jf. veiledning fra 
Fylkesmannen i Innlandet. 
 
 
Imøtekommes. Jf. også NVE 
 
 
 
 
Imøtekommes. B02 tas ut da hulveg med 
sikringssone ikke gir mulighet for boligfelt. Hulveg 
er påført H730 (båndlegging). 

 

  



Forkortelsen TE betyr Tatt til etterretning (ok). Hvilken endring det har medført er anført bak forkortelsen. 

Merknader fra sektormyndigheter og faginstanser 

Eidsiva 
Journ.: 44  

1. Planforslaget legger opp til fortetting – dette 
er positivt. 

2. Hensynet til eksisterende anlegg mht. 
byggegrenser og hensynssoner er viktig, da vi 
stadig ser brudd på avstandskrav. 

3. Transformator- og nettstasjoner bør settes av 
i planen med hensynssone på 5 meter. 

4. Det bør være hensynssoner på alle våre 
luftlinjer. Kabelnettet er unntatt offentlighet 
og merkes derfor ikke av i planen. 

5. I alle formål i KPA bør det tillates små, 
tekniske fellesanlegg, som nettstasjoner/ 
trafoer, kabelskap, kabler osv. 

1. TE 
 

2. Kommunen bør ta inn veiledere 
for høgspent på sin hjemmeside. 

 
3. og 4. Tas ikke inn i KPA. Dette blir   
fulgt opp i reguleringsplaner. 
 
5. Tas ikke til følge. Blir vurdert ved 

reguleringsplaner enten som 
bestemmelse eller avsatt areal. 
Tiltak i LNF vurderes ved 
byggesaksbehandling/disp. 

Statnett 
Journ.: 46 

1. De regionale linjene er bygget i medhold av 
energiloven. Korrekt hensynssone er H740 
(båndlegging etter energiloven). Vedlagt 
tekstforslag til utvidelse av bestemmelsen  

2. Påminner om regler for anleggsarbeid 
(varslingsavstand) 30 meter fra ytterste 
strømførende linje og HMS-veileder. 

3. ROS-analysen må vise transmisjonsnettet 
som kritisk infrastruktur. 

1.   TE. Kart og bestemmelser endres. 
 
 
2. TE. Er allerede tatt inn i 

planforslaget jf. § 1.17 A.       
Kommunen bør ta inn veiledere 
for høgspent på sin hjemmeside. 

3. Tas ikke til følge. Kritisk 
infrastruktur hører hjemme og er 
omhandlet i kommunens 
Helhetlige ROS/ beredskapsplan.  

Gausdal 
Fjellstyre 
Journ.: 50 

Gausdal fjellstyre ser det som positivt at 
trekkrutene til elgen er ivaretatt i planforslaget, 
utover det har fjellstyret ingen merknader til 
planforslaget 

TE 

Statens 
vegvesen 
Journ.: 52 

SVV peker på boligreserven det legges opp til er 
stor i forhold til forventet befolkningsnedgang.  
Utdypning av innsigelsene: (B01, B03, B07 og 
B08) B01 kan aksepteres ved rekkefølgekrav ifht 
B06. SVV kan ikke se at det finnes alternativer for 
plassering av vegtraseen utenom Follebu. 
Fjerning av omkjøringsvegen vil legge 
begrensninger for vekst og tilgjengelighet i 
kommunen for øvrig, ikke minst med tanke på 
framtidig fritidsbebyggelse. 
Andre merknader: 
a. § 3.1 a) Innlandet fylkeskommune. 
b. § 2.4 unntak plankrav næringsbebyggelse er 

uvanlig og trolig ikke uproblematisk 
c. § 1.2 kan Skal settes plankrav (kap 12) 
d. § 1.8 Parkeringskrav for sykkel og el-billading 

savnes 
e. Adkomst til nye næringsområder må 

dimensjoneres etter HBN 100 

 
 
 
 
Innsigelsene imøtekommes jf. over 
 
 
 
 
 
 
a. TE, endres 
b. TE, § 2.4 er strammet inn. 
 
c. TE, § 1.2 endres 
d. TE, tas inn i bestemmelse for BO#01 
og BO#02 (sentrumssoner). 
 
e. TE, tas inn i § 2.4 



Direktorat 
for 
mineral-
forvaltning 
Journ.: 53 

Kommunen viser at man har et bevisst forhold til 
aspektene rundt mineralske forekomster. 
1. anbefaler H590 på registrerte forekomster 

 
 

2. retningslinje; samlet uttak over 10.000 m3 er 
konsesjonspliktig, over 500 m3 meldepliktig 

3. § 2.6; Ta ut uttaksdybde fra bestemmelse 

 
 

1. Tas ikke til følge. 
Mineralforekomster som er i 
datasett er vurdert for alle 
utbyggingsområder (KU). 

2. TE, tas inn i § 2.6 
3. TE, § 2.6; uttaksdybde erstattes 

med istandsetting 

Forsvars-
bygg 
Journ.: 57 

Innsigelse: 
Kittilbu leir; planformål «Forsvaret» 

 
Innsigelse møtekommes jf. over. 
Bestemmelser er tatt inn i § 2.8 

Oppland 
fylkes-
kommune 
Journ.: 70, 
med 
korrigerend
e brev 
Journ.: 73 

Fylkesutvalgets vedtak: 
1. Omfattende og godt arbeid med KPA 
2. Innsigelse til B02. 
3. Rekkefølgekrav til B03, B07 og B01 
4. Anbefaler at B08/B09 tas ut og 

reguleringsplan for veg opprettholdes. 
5. Indre sentrumssone Follebu bør utvides og 

vurderes nærmere ut fra flere forhold. 
6. Begrenset økning i F06E, F07E og F08E er 

forsvarlig hvis særskilte krav til tidspunkt for 
anleggsvirksomhet. 

 
Andre merknader:  
Arealplanen bør tilpasses både 
befolkningsprognosen og også stimulere til 
tilflytting (barnefamilier) og aldersvennlig 
stedutvikling. 
a. Tydeligere bestemmelse i § 2.6 

(landskapseffekt, nærmere avgrensning og 
avbøtende tiltak)  
 

Kulturminner/Kulturarv: 
b. F03E, F06E og F07E må avklares for 

kulturminneverdier ved regulering 
c. Det har ikke vært gjennomført 

kulturminneregistreringer i forbindelse med 
kommuneplanarbeidet.  

d. Konkrete forslag til endringer i bestemmelser 
ang kulturminner (§ 1.23) 

e. Vonheim påføres H570. 
f. B01, B03, B06, B07, F03E, RU03/04, RU07 og 

g/s-veger må undersøkes/avklares på 
reg.plannivå 

g. B02; se innsigelse over. Hulvegen avmerkes 
med H730 i plankartet. 

h. F06E, F07E ny befaring og mulig innsigelse på 
reg.plannivå. 

Klima: §1.10 og §1.11 vurder konkretisering 
 

1. TE 
2. Imøtekommes, se vurdering av 

innsigelsen jf. over 
3. B03 tas ut jf. innsigelse. 

Rekkefølgekrav tas inn for B07. 
B01 tas ut av planen. 

4. TE se vurdering av innsigelse (SVV) 
5. TE, indre sentrumssone utvides 
6. TE, tar tidspunkt inn i forventning 

til reguleringsplaner. 
 
 
 
 
 
 
 
a. OK RU07 og RU08/09 tas ut 
RU04/05 innskrenkes, samt 
tydeliggjøre bestemmelsen 
 
 
b. OBS: korrigert i dok 73. Se ny liste 
under 
c. OBS: korrigert i dok 73. 
 
 
d. TE, § 1.23 er vesentlig omarbeidet 
bl.a. er forslag til tekst tatt rett inn. 
e. TE, H570 påføres på Vonheim 
f. OBS: korrigert. Se ny liste under 
 
 
g. TE, H730 tatt inn på hulvegen. 
 
h. OBS: korrigert. Se ny liste under 
 
TE vesentlig bearbeidet Se kap. 7.4 
 



Oppklarende brev, dok 73: 
1. Undersøkelsesplikten er oppfylt i følgende 
områder: F01, F02, F06E, F08, RU01, RU02, RU03, 
RU04 og RU07.  
2. Undersøkelsesplikten er delvis oppfylt for 
område F07E. Det gjenstår registrering av råk og 
kløvstier innenfor F07E.  
3. Undersøkelsesplikten er ikke oppfylt i følgende 
områder: B01, B02 (innsigelse), B03, B06, B07, 
B08, F03E, F04E, F05E, F09E, RU08E og RU09.  
4. Det er lagt ved kart som viser uregistrerte 
kullgroper innenfor B07. 

 
1. TE, etter det vi kan se, stemmer 
dette med befaringsrapporten. 
 
 
2. og 3. Hvilke områder som ikke er 
undersøkt tilfredsstillende blir 
tydeliggjort i planbestemmelsene. 
 
 
4. Legges til grunn ved arrondering av 
B07/ avklares ved deltaljregulering. 

NVE 
Journ.: 68 

Konkretisering av innsigelsen: 
a. §1.16 punkt b og c tidspunkt for avklaring av 

reell fare er uklart. Både utredning og tiltak 
må være på plass før byggetillatelse. 
 

b. §1.16 viser til temakart. Må være tematisk 
kartutsnitt og hensynssoner i tråd med 
gjeldende kartnorm. 
 

c. §§6.3.1 og 6.3.2 (reell fare er kartlagt); 
Paragrafene skal ikke peke til 1.16 (som 
gjelder for ikke-kartlagte områder). 
Bestemmelsene bør inneholde krav til at det 
ikke skal bebygges og evt. hva som må til før 
evt. bygging. 

 
a. Tvetydig bestemmelse, bearbeides 
 
 
 
b. Henssynssoner lagt inn i plankart, jf. 
innsigelsesvurdering over. Temakart 
beholdes som illustrasjon for å skille 
mellom ulike typer aktsomhet. 
 
c. Tvetydig bestemmelse, bearbeides 
 

Fylkesman
nen 
Journ.: 68 

Grundig og godt forankret planprosess. 
1. (B1) Forutsetter at indre sentrumssone 

Follebu blir avsatt i plankartet.  
2. Vurderer planreserven som tilstrekkelig uten 

avsetting av nye boligområder. 
B03 og B02 ikke i tråd med S-BATP. 

3. §§ 1.10 og 1.11 er lite konkrete. Sett krav til 
oppvarming av kommunale bygg. God kopling 
til kommunens klima- og energiplan. 

4. (B2) Tomtereserve fritidsboliger; god 
planreserve, unødvendig med nye og 
videreførte områder? 

5. (B3) Jordvern må vektlegges; Se 
enkeltområder 

6. (B4) Naturmangfold og landskap;  
- kvalitetssikre H560 for nye forekomster. 
- H550 justér Follebu -Rudsbygd ihht 

Naturbasen 
- Retningslinjer H550; vurder vedlagt forslag til 

supplering/endring. 
7. (B5) Støy; Kvalitetssikre H220 mot Norstøy 
- Vurder stille områder (kirkegårder, 

friområder, sammenhengende grøntområder 
i tettsteder mv.) 

 
1. TE, blir avsatt med 
bestemmelsesområde 
2. TE, B03 og B02 tas ut av planen 
 
3. bestemmelsen(e) blir samlet og 
vesentlig utbedret. Nye mål for Klima 
og energi fastsettes i samfunnsdelen. 
4. Fritidsboligområder beholdes, men 
vurderingen legges til grunn ved vurd. 
av F-områder opp mot planreserve 
5. TE, jordvern vektlegges. 
 
6. TE, 
- H560; 8 nye forekomster lagt til 
- hensynssonen er kvalitetssikret 
- retningslinjer i § 6.4.2 suppleres. 
 
7. H220 støy fylkesveger er 
kvalitetssikret 
Vurdert som lite hensiktsmessig i 
denne revisjonen. Kommunen er ikke 
kjent med at dette er en utfordring pr. 
nå, tas ikke inn  



8. (B6) Samfunnssikkerhet; 
- Hensynssoner for aktsomhet inn i plankartet 

(lengre begrunnelse for innsigelse) 
9. (B9) Vassdrag; 
- Henvisning for §1.22 = §1-8 i pbl 
- Bruk og vern.. hjemmel = §11-7 nr. 6 
- § 5.1 B hører hjemme i kap 4 LNF? 
10. Konkrete arealformål/ områder; 
a.  (C1) B01; Høyere arealutnytting eller tas ut 

av planen pga S-BATP og jordvern 
(anbefaling) 

b. B02; Ber om at området vurderes på nytt 
c. B03; Innsigelse: S-BATP og ikke behov 
d. B06; bedre arealutnyttelse og avgrensning 
e. B07; ingen merknad 
f. B08; Ikke behov i planperioden, i tilf. høyere 

utnyttelse, ikke eneboliger. 
 

g. (C2) F03E; forventninger til detaljplan 
h. F06E, F07E, F09E; ta ut H910 og sjekk 

rødlistearter i F09E. 
i. (C3) RU01; ta ut H910 
j. RU02; arrondering (-DM). Fornuftig 

plassering? 
 

k. RU03/RU04; arrondering (-DM og 
naboeiendommer 201/1 og 201/6), 
trekkveger for beitedyr sikres. 

 
 

l. RU07; Oppfordrer sterkt til ny vurdering av 
støy- og støvspredning. Er det driftsteknisk 
mulig å drive i medhold av 
Forurensingsforskrift kap 30? 

m. RU08/09; Bør sette frist for avslutning og 
istandsetting i bestemmelser til KPA. 

n. (C4) N01E; Innsigelse: avstand til Storsve- 
bekken, vassdragsbeltet skal bevares. 

o. N02; Sjekk naturbasen evt. oppdatere 
kunnskapsgrunnlaget. Ta ut H910. 

p. (C5) GU01E; Vurder om utvidelsesbehov kan 
reduseres ved mer arealbesparende 
gravferdsskikk. 

q. Offentlig formål Forset barneskole; ta ut 
utvidelsesområde på DM, ta ut H910. 

r. GSV04; sjekk arealberegning, krav til 
detaljplan 

 
 
s. Vurder reg.plan Viknekjølen og Helleberg 

skoger. Krav om reguleringsendring? Ta ut 
H910. 

8. Ok, se vurdering av innsigelser over 
 
 
9.  
TE, hjemmel endret 
 
TE, § 5.1 B er flyttet til 4.1 D 
10. 
a. TE, tas ut.  
 
 
b. B02 tas ut jf. Innsigelse (IFK) 
c. B03 tas ut jf. Innsigelse (SVV) 
d. TE, ved innskrenking blir område 
uaktuelt 
f. B08 tas ut jf. innsigelse (SVV)og 
anbefaling/merknad (IFK) 
g. TE, er innarbeidet i bestemmelse 
h. TE, H910 tas ut, rødliste = 
skjeggklokke 
i. TE, H910 tas ut 
j. TE, arronderes bedre. Ja, vurderer at 
et grusuttaksområde i Svatsum er 
fornuftig. 
k. TE, tar inn forventning til reg.plan i 
KU; avgrensning mot dyrkamark og 
landbruksadkomst. Arronderes ifht 
eiendomsgrenser, bredere grøntdrag 
for beitedyr. 
l. TE, RU07 tatt ut, trolig konfliktfylt og 
ikke behov i planperioden. Kan evt. 
vurderes ved framtidige rulleringer. 
 
m. TE, plankrav er gitt, frist tas inn ved 
detaljregulering 
n. TE, N01 er endret 20 meter fra bekk 
 
o. TE, H910 tas ut, sjekker naturbasen, 
KU oppdatert med info fra naturbase 
p. Beholder størrelse på området, men 
setter krav om illustrasjonsplan ifbm 
fradeling 
q. TE, ubebygd areal tatt ut, H910 
fjernet 
r. GSV04 er lagt inn ihht foreløpig 
prosjektering (mulighetsstudie). 
Forutsetter at reguleringsplan ser på 
muligheter for arealknappe løsninger. 
 
s. TE, avsatt til LNF. Reg.plan foreslås 
opphevet. 
 



t. Aulestad; Arrondering i overkant mot 
naturbeitemark 

u. Innsigelse; Idrettsanlegg på skytebaner: 
manglende KU, ikke aktuelt å omdisponere 
dyrka mark. Må i tilfelle sette krav om at VG 
skytebane må reguleres til kombinert idrett/ 
landbruk. 

 
(D) Bestemmelser og retningslinjer;  
a. Rydd i H910; kun nyere planer vises med 

H910, endre 7.2 og evt. 1.22 D og 
retningslinje til 1.1.  

b. 1.2; ta ut «kan» 
c. 1.2 K; nevne flere hensyn som skal 

utredes/avklares 
d. 1.9; Skilt/reklame; forskrift hvis 

redigeres/endres. 
e. 1.16; redigeres/omformuleres 
f. 2.3 og 2.4; uheldig med unntak fra plankrav. 

Må flyttes til 1.2 eller omformuleres 
g. 2.6 B; uttaksdybde erstattes med 

istandsetting 
h. Næringsbebyggelse i LNF; se på retningslinjen. 

Tydeligere plankrav ved nyetablering/ 
vesentlig utvidelse 

t. TE, arrondering er kvalitetssikret 
 
u. TE, det er ikke aktuelt å kreve 
reguleringsplan når det ikke er snakk 
om nye tiltak. Avsettes som LNF med 
hensynssone skytebane i KPA og gis 
bestemmelser for eventuelle tiltak. 
 
 
a. TE, det ryddes i alle H910 med 
tilhørende bestemmelser. 
 
b. TE, «kan» endres til «skal» 
c. TE, tas inn i bestemmelsen 
 
d. tas inn som bestemmelser jf. 
veiledning fra FMIN. 
e. TE jf. innsigelse NVE 
f. Delvis TE, 2.3 reduseres i størrelse 
og strammet noe inn, 2.4 endret til 
plankrav, med noen mindre unntak. 
g. TE, endres (se også DirMin) 
 
h. TE, pkt. 4.2.5 er utbedret. 
 

Merknader fra lag og foreninger/ private/ grunneiere 

Gausdal 
bondelag 
Journ.: 61 

1. GK bør ha «nullvisjon» for omdisp av dyrka 
mark. Vurder alternativer som ikke krever 
omdisponering. 

2. Omdisp beite: Vurder B01 og B02. 
3. Omdisp dyrkbart/skog: Vurder særlig B03, 

B06, B07, B08 og alle N- og RU-områder. 
4. Ønsker kombinertområder slik at landbruk 

ikke utelukkes hvis ikke tas i bruk til næring, 
særlig N02.  

5. Tilsvarende for RU01, RU02 og RU07. 

1. Bør vurderes nærmere ifbm 
samfunnsdelen. 
2. B01 og B02 tas ut jf. innsigelser 
3. B07 reduseres i str., resten tas ut. 
N-områder beholdes, RU07= ut, 
RU03/04 reduseres. 
4. Landbruk utelukkes ikke så lenge 
arealet ikke blir tatt i bruk til annen 
virksomhet. 
5. For RU01 forventes at etterbruk 
(landbruk) fastsettes i reguleringsplan. 
RU02 og RU07 tas ut av planforslaget. 

Naturvern-
forbundet i 
Gausdal 
Journ.: 64 

1. Ber om at F01, F02 og F08 tas ut av planen. 
Kommunen må snarest drøfte og sette et tak 
på hyttebygging.  

2. B03 er uheldig med tanke på artsmangfoldet 
og nærhet til Nevråa. 

3. Klare krav til reguleringsplanene for 
råstoffområder er viktig for å hindre 
forurensning. Positivt at RU05 ikke fremmes i 
planforslaget og at RU08/09 gir mulighet for 
opprydding i skiferbruddet. 

4. Bifaller KV01 som dermed ikke gir behov for 
GSV03. GSV04 bør prioriteres. 

1. Planen legger opp til nøktern 
utvidelse nær eksisterende hytte-
områder. Drøfting av et evt. «tak» for 
hyttebygging kan gjøres ved revidering 
av samfunnsdelen. (i prosess) 
2. B03 er tatt ut, jf. innsigelse 
3. Reguleringsplaner og 
virksomhetene må forholde seg til 
nasjonalt regelverk, herunder 
forurensingsforskriften.  
4. TE  



Gausdal 
Næringsfor
um 
Journ.: 65 

1. Positive til N02, N03 og N04/05, vanskelig å 
finne andre områder som ikke berører DM. 

2. Engjom bør reguleres til næring 
3. Positiv til foreslåtte råstoffuttak og 

fritidsboligområder. 
4. Forbedring av VA på Skei er viktig og viktig at 

utvidelse nedover mot bygda kan diskuteres i 
KDP Skei. 

1. TE 
 
2. TE, ref. egen sak (PU 8/20). Engjom 
avsettes til næring (N07) 
3. TE 
4. TE, utredes i hovedplan for V/A og i 
revidering av KDP Skei. 

Ola Sanne 
Journ.: 28 

1. Det er to andre moderne og sikre baner i 
Gausdal. Kan ikke forstå at de andre to ikke 
kan benyttes av alle og at det ikke skal være 
kapasitet nok ved disse banene.  

2. 300 m hold er ikke et reelt argument.  
3. Skytebanen i Follebu ble lagt ned uten at det 

utløste kostnader eller erstatning. 
4. Politikere på befaring har anført at en 

skytebane ikke ville blitt anlagt med slike 
adkomstforhold som til Sanne. 

5. Ber politikerne ta banen ut av planen og 
avsette arealet til LNF. 

1. Kommunen vil oppfordre til at 
kapasiteten på de andre banene 
utnyttes så mye som mulig til fordel 
for VG skytebane. 
2. DFS (Det frivillige skyttervesen) er 
opptatt av at det finnes mulighet for 
300 meters hold. 
3. Leieforholdet opphørte og brukerne 
fikk plass på de andre banene. 
4. Det er riktig. I dette tilfellet var 
skytebanen der før gården ble anlagt. 
5. Arealet forblir LNF som før, 
hensynssonen gir regler for sikkerhet 
ved drift av bana og plankrav ved 
eventuelle større byggetiltak. 

Sanne m.fl. 
Journ.: 40 

1. Krever skytebanen nedlagt pga. utrygghet og 
støy 

2. Vegen stenges i perioder med skyting noen 
ganger 2-3 dager i uken. 

3. Problemer med å komme fram når vegen er 
stengt. 

4. Støy meget plagsom for beboere på Øvre og 
Nedre Kjernlia 

5. Beitedyr i området som grenser inntil bana - i 
beitesesongen overholdes ikke 
kontraktsfestet antall skytinger. 

6. Sandsvaler (rødlisteart) i sandtak som grenser 
inntil bana blir urolige. 

7. Flere skyttere fra andre kommuner som 
bruker bana. 

8. Det kan inntreffe uhell/ ulykke ved skyting 
med skarpt. 

1.,2.,3., 5. og 8. Dette er forhold som 
sorterer under politiet ved 
sikkerhetsklarering av bana og 
fastsetting av rutiner for aktiviteten. 
 
1. og 4. Hvis støyen er meget plagsom 
så kan dette rettes til kommuneover- 
legen som har ansvar for miljørettet 
helsevern (folkehelseloven). 
6. Det foreligger oss bekjent ikke kjent 
kunnskap om at svaler blir påvirket av 
støy. Uttak av sand der selve 
reirveggen røres er den største 
trusselen for sandsvalens 
hekkeplasser. 
7. Skyttere kan tegne medlemskap 
eller betale engangsavgift for å skyte 
på alle baner i Norge. 

Ola og 
Tone Sanne 
Journ.: 42 

1. Møtereferat fra møte med skytterlagene i 
Gausdal har vesentlige faktafeil og 
udokumenterte påstander. 

2. Våre anmerkninger er ikke forsøkt hensyntatt 
eller tilbakevist 

3. Påstander fra skytterlagene ensidig framstilt 
og ikke dokumentert i saksframlegg og i 
kommunestyremøte den 28.9.2019.  

4. Skyting på 300 m hold blir gjort til et 
hovedargument 

Alle brev stilet til politikerne er lagt 
fram i politiske møter og innspillene er 
vurdert i dokumentet «innspills-
vurdering og silingsdokument», som 
var vedlagt saken ved 1. gangs høring. 
 
3-8 er kommentarer til oppsummering 
fra avholdt møte med skytterlagene, 
som ble gjennomført etter politisk 
«bestilling» i form av vedtak i K-sak 



5. 400 betalende medlemmer i skytterlagene i 
Gausdal, men hvor mange medlemmer og 
aktive skyttere sogner til V.G. skytterlag? 

6. DFS har i oppdrag å sikre tilgang på 
skytebaner. Hva betyr det? Har ikke Gausdal 
det gjennom de to andre banene? 

7. Det påstås at nabokommunene ikke har 
kapasitet og at de andre skytterlagene ikke 
kan opprettholde sin aktivitet hvis banen i 
V.G. legges ned. Dette må dokumenteres. 

8. «Lite klager på de tre banene» - det skulle vel 
tyde på at de to andre banene ikke har 
sikkerhetsmessige mangler eller andre 
ulemper. Mange er berørt av banen i V.G. jf. 
underskriftsliste. 

9. Vårt forslag er å legge ned banen og flytte de 
få skytterne til andre baner, ikke flytte banen. 

10. Hva står i kgl. resolusjon og hva sier 
leiekontrakten med OVF? 

11. Saker som legges fram for politisk behandling 
skal være best mulig belyst fra alle sider, så 
det ikke fattes beslutninger på feil grunnlag. 

52/19. Som svar på bestillingen ble 
det derfor i saksframlegget referert 
uttalelser og momenter som kom opp 
i det møtet når saken så ble lagt fram 
for politisk behandling i K-sak 74/19. 
Alle tidligere merknader var vedlagt 
uendret i saksdokumentene. 
 
 
 
 
9. Dette kan muligens oppnås i 

gjennom dialog med skytterlaget 
og evt. ut fra politiets vurderinger 

10. Kgl. Res av 1917 gir 
Opplysningsvesenets fond 
oppdrag om å stille grunn til 
disposisjon for skytebane på dette 
stedet. 

11. Vurderingene fra skytterlagene 
bidro til at saken ble bedre belyst. 

Iverslien 
Journ.: 43 

1. Aktsomhetssoner for skred og flom, spesielt 
«utløpssone for snøras» har en altfor 
grovmasket registrering.  

2. Man blir påført store forsinkelser og 
kostnader ved behandling av byggesøknad. 

3. Kartene fra NVE tar bl.a. ikke hensyn til 
vegetasjon/skog som i praksis vil være et 
effektivt vern ved snøskred. 

4. Viser til Lom og Vinje kommuner som har 
gjennomført samlet skredvurdering som skal 
tas inn i deres arealdeler. 

5. Ber om at Gausdal foretar en konkret 
skredvurdering av bebygde områder av 
kommunen før vedtak av arealdelen – «Dette 
vil spare utbyggere for unødige kostnader og 
heft i byggesakprosessen og være 
samfunnsøkonomisk vel anvendte penger 
som kommer svært mange til nytte.» 

1. NVE i gang med forbedring av 
aktsomhetssoner for snøskred i Norge, 
disse kartene vil ta utgangspunkt i 
bedre høydedata enn det som fantes 
når dagens soner ble utarbeidet. 
Forventes klart i 2021. 
2. Ja, det koster mye og tar tid. 
3 og 4. NVE og kommunen må uansett 
forhold seg til aktsomhetssonene, så 
lenge utredning av reell fare for 
snøskred relaterer seg til 
skog/vegetasjon, og skogen ikke er 
sikret mot hogst juridisk. 
 
5. Kommunen avventer NVE sitt 
arbeid med forbedring av 
aktsomhetskartene for snøskred. 
 

Arne 
Bjørnvolde
n 
Journ.: 49 

Ber om at kommunen revurderer F07E, samt tar 
ut F08 av planforslaget med hensyn på elg, 
skjeggklokke (NT) og generelle natur- og 
kulturverdier. Ønsker ikke fortetting av 
hytteområdet. 

F07E er vurdert på nytt, jf. også nr. 60 
under. F08 tas ikke ut da den ligger på 
linje med F07E og inntil eksisterende 
veg, se også nr. 66/72 under. 

Marit 
Fougner 
Journ.: 54 

B03 ønskes ut av planen TE. B03 er tatt ut jf. innsigelser 

Ivar 
Blekastad 
Journ.: 55 

1. Mulighet for gangveg Volegutua – 
Bruvangsvn. bør holdes åpen. 

 

1. Ikke prioritert tiltak på fylkes-
vegnettet i kommunen pr. i dag. 



2. Fjellområdene; kommunen må gjennom sin 
forvaltning legge til rette for utvikling, 
markedsføring og sysselsetting (reiseliv). 

3. Finnes det godkjent deponering av snø som 
må kjøres bort? 

4. Manglende busstopper ved Åndsreppen 
5. Mulighet for omkjøringsveg Follebu bør 

beholdes. 

Bør spilles inn til rev. av 
trafikksikkerhetsplan. 

2. Dette bør vurderes nærmere i 
kommuneplanens samfunnsdel og 
KDP Skei. 

3. Dette må vektlegges i KDP Skei  
4. Dette bør spilles inn til rev. av 

trafikksikkerhetsplan  
5. TE, se innsigelse fra SVV 

Jøra Bygg 
og 
Statsskog 
Journ.: 58 

1. Ber om at areal vest for Verskei2 (84 daa) tas 
inn igjen i planforslaget 

2. Ber om at ramme for fortetting i Verskei Sør 
økes med 30 -40 enheter. 

1. Tas ikke til følge, området har 
vært vurdert tidligere i prosessen. 

2. Tas delvis til følge, ramme for 
fortetting økt med 10 enheter 
innen avsatte områder. 

Jørn Jensen 
Journ.: 59 

1. Veg til området er dårlig 
 
 

2. F07E er spredt i dag, ønsker at det 
videreføres 

1. Privat veg, som dermed er 
privatrettslig. Planbeskrivelse til 
reg.plan må omtale dette. 

2. Plassering av tomter avklares 
gjennom reguleringsplanen. 

Per 
Brumoen 
Journ.: 60 

Ønsker utvidelse av F07E på nordøstsiden. 
Mindre belastende for eksisterende hytter 

F07E utvides med et lite område ved 
«gamlevegen». 

Tonny 
Segtnan 
Journ.: 62 

Svært skeptisk til utvidelse av Kankerud 
(RU04/05). Vegen er ikke dimensjonert for en 
økning. Ber om tiltak for å minimere belastning 
for beboere og trafikanter langs FV336.  

Trafikkmengde, støv og støy er 
vektlagt som forventninger til hva som 
skal utredes i reguleringsplanen.  

Dalbakk-
teigen 
hytte- og 
veglag 
Journ.: 63 

 
Arealgrense på BRA = 83 m2 for bygningene er 
unødvendig begrensende. Ønsker BRA = 110 m2 
for bygningsmassen. 

 
Tas delvis til følge, retningslinjen 
(4.2.3) økes til 93 m2 BRA for 
bygningsmassen. 

Harald P. 
Kvisberg 
Journ.: 66 

Ber om at F08 samles på nordsiden av vegen. 
Korrigert i dok 72: vestsiden/ovenfor vegen. 

Områdene til flyttes og samles vest for 
vegen. 

Paul Batt-
Rawden 
m.fl 
Journ.: 67 

1. Vestsiden av Svatsum er mest attraktivt for 
fritidsboliger. Elgen blir tilsynelatende ikke 
hindret. 

2. Sterkt kritisk til at området er innskrenket 
mot Roaseterbekken, helt unødvendig buffer 
(ca. 200 meter) 

3. Også kritisk til innskrenkning i vest mot 
Sækken, dette er ikke begrunnet. 

4. Det forutsettes av ubebygde tomter ikke er 
innbefattet i tallet på nye tomter. 

1. TE, «Tilsynelatende» gir grunnlag 
for «Føre-var». Merkeprosjektet er 
igangsatt. 
2. Området mot bekken er bratt og 
nordvendt. Det er tilstrekkelig plass til 
antall enheter (fortetting) uten å 
inkludere dette området. 
3. Myrlendt område, utbyggings-
området holdes samlet nær 
eksisterende vegsystem. 
4. Riktig oppfattet 

Ivar 
Blekastad 
Journ.: 69 

Svakhet at verneverdige anlegg og miljøer fra 
tiden etter middelalderen (første 
turistvirksomhet på Skei 1876, veganlegg, 
husmannsplasser osv.) ikke nevnes 

Nyere tids kulturminner vil gis mer 
vekt ved neste rullering og i 
kulturminneplan (under utarbeidelse) 



Randi og 
Vidar 
Nordeng 
Journ.: 71 

 
Skytebanen i Vestre Gausdal tas ut av planen. 

 
Se vurdering av dok 28,40 og 42 over 

Brev, mottatt etter høringsfristen  

Næringsdri
vende og 
grunneiere 
i Follebu 
Journ.: 74 

Underskriftsliste. Bemerkninger til høringsinnspillene. Trekker i tvil Statens vegvesen og 
fylkeskommunens uttalelser/ innsigelse ved 1. gangs høring ut fra tidligere signaler. 
Opprettholdelse av planlagt veg vil hindre en naturlig arealutnyttelse og forutsigbarhet for 
næringsdrivende i Follebu. Mener det finnes alternativ plassering av omkjøringsveg forbi 
Follebu. Opprettholder tidligere anmodning om at vegen bør fjernes fra arealplanen. 

 


