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BEHANDLING AV PLANINITIATIV FOR MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR 
HEGGEN BOLIGFELT - DEL AV FELT BK6 – PLANID 201406. 
 
Vedlegg:  

1. Planinitiativ datert, 06.09.2022. 
 
SAMMENDRAG: 
Jf. plan- og bygningsloven § 12-8 avvises planinitiativ for oppstart av arbeid med endring 
av reguleringsplan etter forenklet prosess for reguleringsplan for Heggen boligfelt – del av 
felt BK6 – planid 201406. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Det vises til mottatt planinitiativ den 08.09.2022 for «Mindre endring av reguleringsplan for Heggen 
boligfelt – Heggeskogen – del av felt BK6». Det ble gitt en tilbakemelding på planinitiativet til Areal+ 
og SR Byggprosjektering AS i brev datert 18.10.2022 om at planinitiativet stoppes. Areal+ ber i e-post 
fra den 24.10.2022 om at planinitiativet behandles politisk.  

Lovgrunnlag 

Lovgrunnlaget for å stoppe private planinitiativ er hjemlet i pbl § 12-8 annet ledd: 
«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet 
skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, 
senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstilleren 
kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta 
varsling og kunngjøring etter tredje ledd før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og 
forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning.» 

 

 

 

 

 

Kartutsnitt av reguleringsplan – rødt marker ca. område for planinitiativ: 



  
 
 

  
 
 

 

 

 

Bakgrunn og tidslinje for saken 

Det ble gitt byggetillatelse for oppføring av bygninger den 18.02.2021. Kommunen mottok søknad 
om å endre tillatelsen, og denne ble endret 26.03.2021. Endringen gikk ut på å ta ut vegadkomsten 
foran firemannsboligen og erstatte denne med gangadkomst, og trekke ut støttemur fra prosjektet. 

Kommunen mener at situasjonskartet som fulgte opprinnelig byggesøknad godkjent i februar 2021 
viste en god løsning, med vegadkomst til leiligheten i vestre del av underetasje i bygget gjort mulig 
med en støttemur. Endringen fra kjøreveg til gangadkomst til denne leiligheten ble vurdert som en 
tilfredsstillende løsning jf. godkjenning av søknad for endring av byggesøknaden den 26.03.2021.  

 



  
 
 

  
 
 

 

 

Situasjonsplan godkjent februar 2021. 

 



  
 
 

  
 
 

 

 

 

Situasjonsplan endret og godkjent mars 2021 

I et møte den 18.08.2022 mellom Areal+ ved Anders Kampenhøy og Gausdal kommune representert 
ved Byggesak (Werner Øverli), Plan (Lars Kristian Hatterud) og Driftsleder VVA (John H Slåen), 
skisserte Areal+ et forslag til adkomstløsning til en leilighet slik det vedlagte planinitiativet nå viser. 
Kommuneadministrasjonen var allerede da skeptiske til løsningen, og ba om at det ble utarbeidet 
vegprofiler som viste skjæring- og fyllingsutslaget, samt snumulighet på tomta. I tillegg skulle Areal+ 
se på et alternativ til adkomst som gikk opp fra mer sørøstlig retning og som ville omdisponere 
mindre areal fra lekearealet.  

På bakgrunn av denne dialogen mottok kommunen et planinitiativ den 08.09.2022. Hensikten med 
planendringen er å legge til rette for en alternativ adkomst til en av de prosjekterte leilighetene.  

Kommunen er grunneier for arealet der den nye adkomsten ønskes etablert. 

VURDERING: 
 
Stigningskravet og trafikksikkerhet 

Denne avkjørselen blir avkjørsel nummer to til eiendommen og i tillegg helt i øvre sjiktet av hva som 
er akseptabel stigning.  



  
 
 

  
 
 

 

 
I planinitiativet vises det til at det har blitt godkjent avkjørsler i svinger andre steder i feltet og at det 
derfor kan tillates i dette tilfellet også. Dette medfører riktighet, men disse avkjørslene har ikke 
samme utfordring til stigning som den det her planlegges for.  

Utkjørsel blir liggende i yttersving uten krysning av kjøreveg, mens påkjørsel vil medføre krysning av 
kjøreveg. I og med adkomsten er såpass bratt vil man nødvendigvis måtte ha en viss hastighet når 
kjørebanen skal krysses vinterstid. Noe som kan skape trafikkfarlige situasjoner.  

Areal+ har sett på alternative løsninger for avkjørsler, men dette kommer sådan i konflikt med VVA 
og infiltrasjonsanlegg. Kommunen tar dette til etterretning.  

Forslag til adkomstløsning fra planinitiativ: 

 

Kommunen har liggende vann, avløp og overvannsledninger, sluk med rist, brannhydrant og 
gatelysmast helt i den teoretiske fyllingsfoten på den planlagte adkomsten. Dette mener vi er uheldig 
med tanke på framtidig drift og vedlikehold.  

Lekeareal 

Endringen medfører at ca. 80 m² av det nederste arealet til lekeareal endres til samferdselsformål; 
veg og annen veggrunn.  

Rikspolitisk retningslinje for barn og unges interesser i planleggingen, bokstav 5 d): 



  
 
 

  
 
 

 

 
«Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller 
er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller 
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av 
areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller 
framtidens behov ikke blir oppfylt.» 

Det vurderes negativt å omdisponere areal regulert til lekeplass for å gi plass til adkomst til 
boligarealet. Hvor tiltakshaver ser for seg å finne erstatningsareal er ikke belyst i planinitiativet.  

Det er viktig at de lekeområdene og felles møteplassene som er fastsatt gjennom planvedtaket 
opprettholdes, slik at barn og unges interesser ivaretas og at de rikspolitiske retningslinjenes punkt 5 
b) ivaretas: «I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 
lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:  

 er store nok og egner seg for lek og opphold  
 gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider  
 kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 

voksne.» 

 Framsatte eksempler som anføres å være presedensskapende 

I planinitiativet vises det til andre tomter som har adkomst som avviker fra regulert adkomstpil. 

Adkomstpiler i plankart er i stor grad vurdert som prinsipielle, og gir et visst slingringsmonn. Ved 
prosjektering av bygninger på tomta, blir adkomstens plassering og utforming vurdert som del av 
byggesaken. En adkomst som gir god tomteutnyttelse og lav stigningsgrad på vegen er oftest å 
foretrekke. Hvis avviket er stort i forhold til vedtatt plan, kan en slik endring være avhengig av en 
dispensasjon fra reguleringsplanen. 

 Vi kan ikke se at de sakene det vises til gir presedensvirkning for denne saken, jf. vurderingen over. 

Konklusjon 

Planinitiativet for omregulering av en ekstra adkomst til tomten har flere momenter som vurderes 
som uheldige. Kommunedirektøren mener at både lokale forhold og hensynet til statlige 
retningslinjer medfører at planendringen ikke vil gi en tilfredsstillende løsning.  

 
Videre behandling: 
 
Avslag på å få videreført et planinitiativ er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd 
b) og kan følgelig ikke påklages til overordnet klageinstans. 
 
Dersom kommunestyret vedtar at planarbeidet kan videreføres, skal det gis klarsignal til 
forslagsstiller om oppstart av planarbeidet med påfølgende varsling og kunngjøring av planoppstart. 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Jf. Plan- og bygningsloven § 12-8 avvises planinitiativ for oppstart av arbeid med endring av 
reguleringsplan for Heggen boligfelt – del av BK6 – planid 201406.  
 


