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SAMMENDRAG: 
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for et fullsortiments dagligvaretilbud 
i Follebu. Hensynet til Kornhaug, Kornhaugparken, Finna og barn/unges interesser syntes 
avklart i plandokumentene som nå legges fram for sluttbehandling. Kommunedirektøren 
tilrår at planforslaget vedtas med de endringer som er gjort i lys av høring/offentlig 
ettersyn.  
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn 
Gausdal kommune mottok 29.08.2018 planinitiativ fra Areal+ på vegne av Lykstad og Owren 
eiendom AS. Hensikten med planarbeidet er omregulering av eiendommen gnr. 132 bnr. 173 
også kalt «indrefileten», med omkringliggende områder for å muliggjøre etablering av ny 
dagligvareforretning. Det nye tiltaket skal avløse dagens dagligvareforretning, som har 
utfordringer med hensyn på knapphet på arealer. 
 
Eiendommen gnr. 132 bnr. 173 er regulert til kombinertformål forretning/bolig/kontor i 
gjeldende plan, og eies nå av Aparta eiendom AS. De tilstøtende arealene eies av Gausdal 
kommune og er regulert til parkering og grøntformål/park i gjeldende plan. Lykstad og 
Owren eiendom AS har fått opsjon på å kjøpe nødvendige arealer fra Gausdal kommune 
(intensjonsavtale). Hjemmelsoverføring av tilleggsareal fordrer vedtatt reguleringsplan. 
Gjeldende reguleringsplan 



  
 
 

  
 
 

 

Gjeldende reguleringsplan er Reguleringsplan for Follebu sentrum (2007). Planen bygger 
blant annet på rapporten «Follebu tettsted, stedsanalyse og tiltaksplan» (Asplan Viak, 
februar 2006). Arealene innenfor planområdet er regulert til kombinert formål bolig/ 
forretning /kontor, bolig, park, kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau og parkeringsplass. 
 

 
 
Planavgrensning 
For å oppnå helhetlig planlegging av dette sentrale området i Follebu, ble planavgrensningen 
satt til å omfatte Kornhaugparken med avgrensning inntil det fredede område på Kornhaug. 
På nordsiden av Holsbakkan (fv. 2550) omfatter planen tomtene 131/125 og 131/45. Derav 
plannavnet Holsbakkan 1-6. 
 
Prosess 
Planinitiativet ble drøftet i regionalt planforum i november 2017 for å avklare om saken var 
verdt å gå videre med ut fra foreløpige skisser. Det var særlig fem punkter som ble drøftet: 

- Nærhet til Kornhaug, fredet etter kulturminneloven 
- Regional plan for attraktive byer og tettsteder, etablering av ny dagligvareforretning 
- Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
- Hovedadkomst til området 
- Flombekken Finna 

 
Det ble avholdt oppstartsmøte 14.09.2018. Varsel om oppstart ble annonsert medio februar 
2019 og forslag til planprogram lå ute til offentlig ettersyn fra 22. februar til 8. april 2019. 
Planprogrammet ble fastsatt 07.06.2019. 



  
 
 

  
 
 

 

 
I august 2019 ble sak om muligheten for alternativ adkomst for varelevering direkte fra fv. 
255 tatt opp med sektormyndighetene i regionalt planforum. Forslaget førte ikke fram. 
 
Planforslaget 
Plankartet viser fylkesvegen med tilhørende fortau og annen veggrunn. Kornhaugparken er 
regulert til park og flombekken Finna vises som «Naturområde i sjø og vassdrag». De to 
utbyggingsområdene vises som kombinertformål (Bolig/Forretning/Kontor/Tjenenesteyting) 
henholdsvis BKB_1 og BKB_2. Støysoner og frisiktsone er påført i plankartet. 
 
Reguleringsbestemmelsene legger vekt på ulike rekkefølgekrav for å sikre at viktige 
premisser for utbyggingen blir ivaretatt til rett tid i utviklingen og gjennomføringen av 
tiltakene, samt øvrige rammer for tiltakene. 
 
Planbeskrivelsen inneholder en god del skisser ut fra et forprosjekt/mulighetsstudie. 
Planforslaget binder seg ikke spesielt opp til noen av disse skissene. Konsekvensutredningen 
følger opp utredningstemaene fra fastsatt planprogram sammen med ROS-analyse og 
støyberegning. Det ble laget en 3D-modell i forprosjektet og utført en solstudie ved 
vårjevndøgn (ca 20. mars). 
 
Flomsikringing av Finna er et prosjekt som er igangsatt av kommunen etter oppdrag fra NVE. 
Pr. nå er tiltakene prosjektert og entreprisen lagt ut på anbud. For å koordinere tiltak i 
bekken og utbygging i Holsbakkan er det tatt inn rekkefølgekrav med hensyn på flomsikring. 
 
Offentlig ettersyn 
Planutvalget vedtok i sak 37/20 den 26.06.2020 å legge forslaget ut til offentlig ettersyn med 
en del presiseringer og innstramminger av bestemmelsene. Offentlig ettersyn ble 
gjennomført 03.07 – 09.09.2020. Det kom inn 13 uttalelser hvorav 7 fra sektor-
/fagmyndigheter. Fylkesrådmannen i Innlandet fylkeskommune innstilte på innsigelse til 
planforslaget av hensyn til de fredede bygningsmiljøet og landskapet rundt Kornhaug. 
Fylkesutvalget avsto fra å vedta innsigelsen. Saken ble dermed oversendt Riksantikvaren for 
dennes vurdering. Riksantikvaren avsto også fra å fremme innsigelse ut fra at tiltaket ikke vil 
være skjemmende for Kornhaug. Statsforvalteren (den gang Fylkesmannen) i Innlandet og 
NVE fremmet innsigelser til planforslaget. En av innsigelsene gikk ut på for dårlig 
medvirkning av og hensyn til barn/ unges interesser i planleggingen. Et bredt sammensatt 
medvirkningsmøte ble gjennomført 10.03.2021.  
Alle innsigelsene er nå trukket ut fra medvirkningen og enighet om endringer gjort i plankart 
og bestemmelser.  
 
VURDERING: 
Det har vært en lang og kompleks planprosess med flere store problemstillinger som ble søkt 
utredet og avklart før arbeidet med å framstille planforslaget tok til. Til tross for at 
høringsfristen var satt til 9.9.2020 kom siste brev tilhørende offentlig ettersyn 2.2.2021 
(avklaringen fra Riksantikvaren). Avklaringen rundt forholdet til Kornhaug var så vidt sentral 



  
 
 

  
 
 

 

at det ble avventet med å arrangere medvirkningsmøtet til mars 2021. På grunn av 
koronasituasjonen ble Riksantikvarens uttalelse forsinket (pålagt å befare innsigelsessaker og 
samtidig nektet utreise fra Oslo) - og medvirkningsmøtet ble avholdt digitalt.  
 
Merknadsvurdering 
Forkortelsen TE betyr Tatt til etterretning (ok). Hvilken endring det har medført er anført bak forkortelsen. 

Merknader fra sektormyndigheter og faginstanser 
Fra   Merknad Vurdering 
Lillehammer 
Region 
brannvesen 
J.nr.: 27 

Brannvesenet har ingen innvendinger til plan men minner 
om behovet for adkomst og etablering av tilstrekkelig 
slokkevann.  
 Adkomst i henhold til gjeldende regelverk i plan- 
og bygningslovgivningen Pbl. §27-4 og tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskap. Se kap. 2.3 i våres veileder 
Tilrettelegging for slokke- og innsatsmanskaper.  
 
 Slokkevann i henhold til, Tek.17 §11-17 og 
vannforsyning til brannslokking i henhold til gjeldende 
regelverk i plan- og bygningslovgivningen Pbl. §27-1  
 
Når det gjelder vannforsyning så ber Lillehammer Region 
brannvesen om at det monteres hydranter.  
Vi ønsker også å være med å påvise plassering av 
brannsentral og nøkkelsafe hvis noen større bygg 
(overnattingssteder etc.) skal ha brannalarmanlegget som 
viderekobles til 110 sentral.  
 
På større bygg kan det også komme inn krav om at 
nødnettet skal ha tilstrekkelig dekning i bygget.  
Veileder for tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap finnes her: http://lrbv.no. Brannrådgiver 
anmodes å kontakte undertegnede ved 
detaljplanleggingen. 

 
 
 
Adkomst er dimensjonert for 
lastebil. 
 
 
 
 
 
 
 
Ny bestemmelse pkt 3.14 
Slokkevannsforsyning  

Eidsiva, nå 
Elvia 
J.nr.: 28 

Elvia har ingen innvendinger til forslag til detaljregulering 
for Holsbakken 1-6 i Gausdal kommune. 
Vi ber utbygger/tiltakshaver ta kontakt med oss på et 
tidlig tidspunkt for å sikre gammel og evnt ny 
infrastruktur slik at det ikke blir forsinkelser i fremdrift 
ved utbygging. Det gjøres ved å fylle ut et skjema på våre 
nettsider www.elvia.no eller eventuelt ved å ringe vår 
kundeservice. 

TE, tiltakshaver er orientert 

Statens 
vegvesen 
J.nr.: 29 

Vi har ingen merknader til planen slik den foreligger. TE 

Fylkesmannen 
i Innlandet, nå 

Planen legger til rette for boligbygging i Follebu 
sentrum. Det er positivt at arealene på begge sider av 

 
 

http://lrbv.no/
http://www.elvia.no/


  
 
 

  
 
 

 

Stats-
forvalteren i 
Innlandet 
J.nr.: 35 

vegen Holsbakkan sees i sammenheng slik at det blir et 
sannsynlig tyngdepunkt i Follebu sentrum. 
Fylkesmannen påpeker mangler i planen når det gjelder 
å sikre hensyn til barn- og unge, flom- og skredsikring 
samt påvirkning fra vegstøy. Vi fremmer innsigelse på 
disse områdene. 
 
Barn og unge samt utforming for gående og syklende 
Gjeldende reguleringsplan er Reguleringsplan for Follebu 
sentrum (2007). Arealene innenfor planområdet er 
regulert til kombinert formål bolig/forretning/kontor, 
bolig, park, kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau og 
parkeringsplass. For Kornhaugparken er det angitt at det 
skal anlegges lekeplasser, ball-løkker og lignende. 
Som vi har signalisert tidlig i planprosessen forutsettes 
det at Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn 
og unges interesser i planleggingen blir ivaretatt i 
planprosessen. Arealet er regulert til park og mye brukt 
av lokalbefolkningen, herunder barn og unge. Det legges 
opp til en omdisponering av arealer som i gjeldende 
reguleringsplan er avsatt til fellesareal/friområde som er i 
bruk og egnet for lek. Vi har også signalisert at det er 
viktig at synspunkter som gjelder barn som berørt part 
kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis 
anledning til å delta. 
 
Ifølge planprogrammet ville det bli lagt vekt på å 
gjennomføre en planprosess som sørget for at det ble 
mulighet for medvirkning rundt aktuelle planutfordringer 
og utredningsspørsmål, og at berørte parter og interesser 
ble sikret mulighet for en god dialog og reell medvirkning 
under de ulike fasene i planprosessen. Det var planlagt å 
avholde åpent informasjonsmøte underveis i 
planprosessen, eventuelt eget møte med barn og unge. 
 
I planbeskrivelsen som nå foreligger ved 1. gangs høring 
er medvirkningen beskrevet. Det står at barn og unges 
representant i kommunen har bidratt med lokalkunnskap 
og påsett at Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 
og unges interesser i planleggingen har blitt fulgt opp. 
Fylkesmannen etterlyser en involvering av barn og unge 
gjennom aktiv medvirkning. Personen som er pekt ut til å 
ivareta den særskilte ordningen for å ivareta barn og 
unges interesser i planleggingen etter pbl. § 3-3 tredje 
ledd har kun ansvar for å se til at det blir gjennomført 
medvirkning med barn og unge i tråd med loven. 
Personen/representantens uttalelser kan ikke erstatte 
kravet til medvirkning. Arealet er regulert til park og mye 

 
 
Innsigelsene er trukket ut fra 
de endringer som er gjort i 
plankart og bestemmelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medvirkningsmøte 
gjennomført jf. side 6 i 
planbeskrivelsen 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

brukt av lokalbefolkningen, herunder barn og unge, det 
er sentralt at brukere kan komme til orde, slik at det 
skapes gode løsninger for berørte grupper og interesser. I 
området ligger det også barnehage og skole som bruker 
arealet til utflukter, dette er også berørte interesser som 
bør få komme til orde. 
Planforslaget innebærer en reduksjon i regulert 
parkareal, og slik vi forstår det settes det en forutsetning 
om at gjenværende areal får en oppgradering og styrkes 
som aktivitets- og lekeområde for å imøtekomme kravet 
til erstatningsareal jf. RPR BU punkt 5 d. Vi savner en 
nærmere redegjørelse om dette, det fremstår uklart for 
oss hvordan kravet egentlig blir imøtekommet. Og om 
det avsettes tilstrekkelig med uteoppholdsarealer og 
grønnstruktur som innfrir målsettingen i RPR BU. 
 
Parkarealet blir brukt som gangforbindelse mellom øvre 
og nedre del av Follebu av barn og unge. 
Det er viktig å sikre trafikktrygge forbindelser for barn og 
unge mellom boliger, parker og plasser som brukes jf. i 
RPR BU punkt 5 a. Vi kan ikke se at dette blir sikret i det 
planmaterialet og planutformingen som nå foreligger. 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget på 
grunn av at hensynet til barn og unge ikke synes å være 
utredet/ivaretatt i tilstrekkelig grad. Det vurderes videre 
å være manglende medvirkning og manglende krav til 
fysisk utforming, jf. RPR BU punkt 4 og 5. 
 
Fylkesmannen har også merket seg eksisterende 
gangvegforbindelse fra Bolt’n over fv 255 og inn på 
eksisterende gang- og sykkelveg framfor ny Kiwi. Vi kan 
ikke se noen naturlig forbindelse videre mot f.eks. parken 
her. Vi er redd gående her vil ta korteste og trafikkfarlig 
veg rett opp skråning og gjennom areal for varelevering 
og carporter. Fylkesmannen utfordrer tiltakshaver, 
sammen med kommunen, om å vurdere trafikksikre 
forbindelser for myke trafikanter på nevnte strekning. 
Dette bør sees i sammenheng med vårt innspill om 
beboerparkering under bakkeplan eller inne i planlagt 
bygningsmasse. 
 
 
Støy 
Det er gjennomført støyutredning med tilfredsstillende 
faglig kvalitet. Utgangspunktet for utredningen er at 
planområdet ligger delvis i rød og i gul støysone mot fv 
255. Støyutredningen viser at planlagte boliger får støy 
på fasade som overskrider anbefalte støygrenser i 

 
 
 
 
BKB_1 er gjort så knapp som 
mulig for å beslaglegge minst 
mulig areal fra parken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vurderes det ikke som 
realistisk øknomisk sett å 
etablere parkering i kjeller 
eller å redusere 
parkeringsdekningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

støyretningslinje T-1442/2016, jf. tab. 3 utenfor vinduer 
til rom med støyfølsomme bruksformål. Utredningen 
peker på at løsningen for denne situasjonen er god 
planlegging og at en sikrer alle boligene en stille side med 
minstekrav til andel oppholdsrom mot slik side. 
 
Reguleringsbestemmelsene følger bare delvis opp denne 
anbefalingen ved at det ikke settes et spesifikt krav om 
andel oppholdsrom mot stille side, - kun at leilighetene 
skal ha stille side. En slik bestemmelse løser ikke 
støyutfordringene her, og Fylkesmannen har innsigelse til 
denne mangelen. 
Grunnlaget for innsigelsen er gitt i støyretningsline T-
1442/2016 og videre forankret i rundskriv T-2/16, 
Nasjonale og vesentlige regionale interesser på 
miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens 
innsigelsespraksis. Innsigelsen kan løses ved å følge opp 
anbefalingen i støyutredningen om at halvparten av alle 
oppholdsrom, hvorav minst ett soverom, plasseres mot 
stille side. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for 
reguleringsplanen. Analysen er utarbeidet i tråd med 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (2017) fra DSB. 
Av analysen går det blant annet fram at området langs 
vassdraget Finna er flom- og skredutsatt. Det vises i 
planbeskrivelsen til at det er utarbeidet en tiltaksplan for 
å sikre nødvendige sikkerhetsmarginer. I 
planbestemmelsene pkt. 7.1 om naturområde i sjø og 
vassdrag stilles det krav til flomsikring av Finna, herunder 
krav til dimensjonering av bruer og kryssinger av ut fra 
flomlinjeberegning for 200-årsflom + klimapåslag på 40%. 
Gjennomføring i henhold til detaljprosjektering av 
anlegget, skal i henhold til planbestemmelsen godkjennes 
av Norges vassdrags- og energidirektorat. 
 
Det flom- og skredutsatte området langs vassdraget 
Finna er imidlertid ikke markert som hensynssone i 
plankartet med tilhørende planbestemmelse. Områder 
som er utsatt for fare skal i henhold til Plan- og 
bygningsloven § 12-6 markeres som hensynsone med 
tilhørende planbestemmelse. 
 
Når det gjelder overvannshåndtering opplyses det i 
plandokumentene at det planlegges utført 
overvannsnotat som foreslår konkrete tiltak for 

 
 
 
 
 
 
 
Tatt inn i bestemmelsene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

overvannshåndtering som skal følges opp videre i 
forbindelse med byggesak og detaljprosjektering. I 
henhold til planbestemmelse 2.4 skal 
overflatevannshåndtering med fordrøyning være 
prosjektert og godkjent før det gis byggetillatelse i BKB_1. 
 
På grunn av manglende markering av flom- og 
skredutsatt område som hensynsone med tilhørende 
planbestemmelse, fremmer Fylkesmannen med 
henvisning til plan- og bygningsloven § 12-6 innsigelse til 
reguleringsplanen for Holsbakkan 1-6 (Kiwi Follebu). 
 
Arealutnytting og parkeringsløsninger 
Fylkesmannen er opptatt av høy arealutnytting i 
sentrumsområder, også i tettsteder. Follebu har etter det 
vi forstår vekst, bl.a. pga. sin nærhet til Lillehammer. 
Dette tilsier behov for en effektiv utnytting av 
sentrumsarealene. I denne planen må arealbruk avveies 
mot hensynet til å sikre tilstrekkelige grøntareal for barn 
og unge i den sentrumsnære parken. 
For det største området BKB_1 er det satt en maksimal 
BYA på 80 % BYA, mens det er krav om min. to, 
fortrinnsvis tre, etasjer. Videre er det krav om at min. 60 
% av første etasjes takflate skal bebygges (dvs. min. 60 % 
BYA i praksis for den etasjen). Tilsvarende bestemmelser 
om maksimal % BYA og minimum to etasjer er fastsatt for 
område BKB_2. Fylkesmannen oppfordrer kommunen til 
å vurdere mulighetene for å øke min. % BYA noe, men ser 
at dette må avveies mot behovet for bl.a. åpne plasser og 
gangvegforbindelser. 
En annen måte å øke arealutnyttingen på er å sette krav 
om en minimums andel parkeringsplasser under bakken 
eller innlemmet i bygningsmassen. Her retter 
Fylkesmannen en klar oppfordring til kommunen om å 
sørge for at minimum parkeringsareal for boliger 
innenfor de to arealformålene skal legges under bakken 
eller innlemmet i bygningsmassen. Denne oppfordringen 
må sees i sammenheng med vår merknad under barn og 
unge, siste avsnitt, og begrunner behovet for å redusere 
overflateparkering ytterligere. 
 
Handel og tettsted 
Reguleringsbestemmelsen om varehandel i kap. 4.1.6 er i 
beste fall misvisende. Den kan oppfattes slik at det er 
automatikk i å få bygge for varehandel utover de 3000 
m2, som planbestemmelsene til Regional plan for 
attraktive byer og tettsteder setter som øvre grense for 
lokalsenter, bare handelsanalyse er på plass. Dette er feil 

 
 
 
 
 
 
Hensynssoner og 
bestemmelser tatt inn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til følge. Deler av BKB_1 
er endret til gatetun. BYA økt 
til 90% i begge byggeområder. 
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– handelsanalysen er et vurderingsgrunnlag for om det 
skal kunne bygges utover fastsatt grense. 
Fylkesmannen forutsetter at kommunen retter opp i 
dette. 
 
Energiløsninger 
Framlegg til planføresegn i kap. 3.13 om energiforsyning 
er lite offensiv. Fylkesmannen ber om at det 
blir tatt inn føringer om å vurdere energiløsninger utover 
bare å dekke varmebehovet med elektrisk 
energi, jf. bl.a. Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpassing. 
Konkret forventer vi også en vurdering av samla 
energibruk i planlagt bygningsmasse, med vekt på 
mulig utnytting av bioenergi, best mulig energibruk og 
reduserte utslipp. Vi viser her også til føringer 
i kommunens gjeldende kommunedelplan for klima og 
energi. 
 
Vassdrag 
Det er bra at bekken Finna fortsatt renner åpent gjennom 
største delen av planområdet. Vi forutsetter likevel at 
tiltak som medfører at finstoff kommer ut i bekken blir 
gjennomført i perioden 15/6 til 15/9, av omsyn til yngel 
og rogn nedstrøms. 

 
 
 
 
 
 
3.13 Byggverkene skal 
utformes med hensyn til 
energieffektivitet og reduserte 
utslipp. Det skal tilrettelegges 
for oppvarming med 
energifleksibel løsning, 
fortrinnsvis vannbåren varme. 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak i Finna vil bli 
gjennomført som del av 
prosjektet Flomsikring av 
Finna. 
 

NVE 
J.nr.: 35 

Planen omfatter ny bebyggelse langs Finna i Follebu 
sentrum. Finna er kartlagt med tanke på flomfare, og det 
er flomfare langs vassdraget og behov for tiltak på flere 
punkt, jf. tidligere kartlegging og hendelser. Vi finner ikke 
at rapport og kart som viser kartlagt fare, er lagt ved 
planen. Finna omfattes både av aktsomhetsområder for 
flom og jord- og flomskred. Sammen med erfaring fra 
hendelser er det derfor klart at planen må avklare 
dimensjonerende fare og hvilket sikkerhetskrav som skal 
gjelde. I områder der det er fare for jord- og flomskred- 
relaterte hendelser i vassdrag, er det sikkerhetskravet for 
sikkerhetsklasse S1 (skred) som skal legges til grunn, jf. 
byggteknisk forskrift kap. 7. Dette betyr sikkerhetskrav på 
1/1000, og ikke 200-års flom som for sikkerhetsklasse F2 
(flom) i byggteknisk forskrift.  
 
Kravet i en reguleringsplan er at reell fare skal være 
avklart og tilstrekkelig sikkerhet være dokumentert 
ivaretatt før bygging kan starte, jf. pbl §§ 1-6 og 28-1. På 
siste plannivå skal planen, med utredninger, valgte 
arealformål, fastsatte hensynssoner og bestemmelser, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, slik at 
kravene i byggteknisk forskrift kap. 7 tilfredsstilles.  
 
Det er ikke regulert inn noen faresoner for flom eller 
skred før sikring, og det er ikke gitt tilstrekkelige 
planbestemmelser som ivaretar sikkerhetskravet i 
byggteknisk forskrift før bygging kan starte. NVE er ikke 
kjent med at det er gjennomført sikringstiltak som svarer 
ut sikkerhetskravet. Det er gitt bestemmelser som 
henviser til gjennomført kartlegging og behov for 
gjennomføring av tiltak i planbestemmelsenes §§ 2.3 og 
2.12. Men planen stiller ikke krav om konkrete tiltak og 
gjennomføring før bygging kan starte, slik kravet er i pbl. 
Bestemmelsene skyver også avklaringer etter 
vannressursloven over på en ny prosess i etterkant av 
denne planprosessen. NVE mener dette er forhold som 
må avklares i planen. 
 
NVE mener planen ikke ivaretar vesentlig regionale og 
nasjonale interesser knyttet til våre 
ansvarsområder, og fremmer derfor innsigelse til planen. 
Dokumentasjon 
Planen må avklare og dokumentere dimensjonerende 
naturfare, samt ivaretakelse av tilhørende sikkerhetskrav 
i byggteknisk forskrift kap. 7. Dette er ikke lagt ved 
planen på høring, selv om det i planbeskrivelsen omtales 
at NVE tidligere har påpekt at skredfaren må utredes. 
Kravet i en reguleringsplan er at reell fare skal være 
avklart i planen. 
Bestemmelser 
Det må gis bestemmelser som sikrer at tilstrekkelig 
sikkerhet mot dimensjonerende naturfare er ivaretatt før 
bygging kan starte (jf. pbl §§ 28-1 og 12-7, samt 
byggteknisk forskrift kap. 7). Er det behov for sikring for å 
oppnå tilfredsstillende sikkerhet, må dette være på plass 
før bygging kan starte. 
Plankart 
Plankartet skal vise naturfaresituasjonen før sikring (ved 
bruk av hensynssoner, jf. pbl § 12-6), og det skal knyttes 
bestemmelser til hensynssonen(e) som ivaretar 
sikkerheten i tråd med sikkerhetskrav i byggteknisk 
forskrift (jf. pbl §§ 28-1 og 12-7, samt byggteknisk 
forskrift kap. 7). Er det behov for sikring for å oppnå 
tilfredsstillende sikkerhet, må dette være på plass før 
bygging kan starte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løst jf. innsigelsensavklaring 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Innlandet 
fylkes-
kommune 
J.nr.: - 

Det er positivt at det planlagte bygget (i BKB1) tenkes 
plassert ut mot Gausdalsvegen og slik gir mulighet for å 
understreke tettstedskarakteren i Follebu. Follebu 
fremstår som et grønt tettsted, og det er viktig at dette 
ivaretas i planforslaget. 
 
I konsekvensutredningen vurderes planforslaget å gi en 
liten positiv konsekvens samlet sett for kulturmiljøet. 
Dette begrunnes med at tegninger og perspektivskisser 
viser at det vil være god avstand mellom det fredete 
anlegget Kornhaug og ny bebyggelse i Kornhaugparken, 
og at Kornhaug vil bli liggende godt skjermet bak en 
storvokst allé som gjør at Kornhaug i liten grad påvirkes 
visuelt sett av byggetiltak i sentrumsområdet. 
 
Fylkesrådmannens vurdering er at en utbygging utover 
det allerede regulerte arealet til bolig, forretning og 
trafikkareal i eksisterende parkareal vil gi en uheldig 
virkning for det fredede anlegget og Kornhaugparken. 
Parkarealet mellom det fredede anlegget og arealet 
regulert til bebyggelse fungerer i dag som en visuell 
buffer. Det skisserte trafikkarealet med varelevering vil 
medføre store inngrep i parken, særlig inn mot det 
fredede anlegget. På grunn av høydeforskjeller vil det, 
slik fylkesrådmannen vurderer vedlagte skisser og kart, 
kreves en mur langsetter deler av den historiske vegen 
mellom Kornhaug og sentrum for å få plass til snuplassen 
og deler av parkeringsanlegget. Dagens terrengform, med 
en naturlig skråning ned fra det fredede anlegget vil bli 
brutt. Tiltaket vil trolig også medføre at flere trær i alleen 
må felles. Også turveien som skal anlegges i tilknytning til 
eksisterende turvei og allé vil kreve fjerning av trær. 
Dette vil etter fylkesrådmannens vurdering gi negative 
konsekvenser for området sett under ett og føre til at 
Kornhaug vil påvirkes visuelt av byggetiltakene. Ved å 
begrense utbyggingen østover, til gjeldende 
reguleringsavgrensning for bebyggelse, vil hensynet til 
parkanlegget og bygningen bli tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Kornhaug og Kornhaugparken tilfører Follebu sentrum en 
stor verdi og fylkesrådmannen savner en nærmere 
drøfting av mulighetene for å utvikle tiltaket på tomten 
for dagens forretning som et alternativ til det å bygge ut i 
parkarealet. Disse arealene er allerede innlemmet i 
planområdet, og en utvidelse av forretningsarealene her 
vil videreutvikle allerede bebygde areal og spare 
parkarealet som i stor grad er med på å gi identitet til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til avklaring hos 
Riksantikvaren og  de 
justeringer som er gjort i 
parkområdet for myke 
trafikanter.  
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Follebu. Fylkeskommunen oppfordrer igjen forslagsstiller 
å vurdere et slikt utbyggingsalternativ. 
 
Stedsutvikling, arkitektur og stedstilpasning 
Det er positivt at planen legger til rette for boligbygging i 
tettstedet Follebu. Tidligere undersøkelser har vist at det 
er mangel på sentralt beliggende leiligheter i kommunen. 
Det er også bra at arealene på begge sider av Holsbakkan 
nå sees i sammenheng. 
 
Høyder og volum på den planlagte bebyggelsen nord for 
Holsbakkan (BKB2) tilpasser seg i stor grad stedets skala. 
Den ligger i flukt med gatelivet og dette skaper god 
kontakt mellom bebyggelsen og gaten. 
 
På sørsiden av Holsbakkan (BKB1) er den nye 
bebyggelsen ikke like godt stedstilpasset. Det bebygde 
arealet er betydelig større enn tidligere vedtatt plan 
tillater og Kornhaugparken vil ikke lenger fremstå som et 
identitetsskapende element i tettstedet Follebu. 
I tillegg foreslås bebyggelsen hevet opp, over nivået på 
Gausdalsvegen. Det fremkommer ikke av planmaterialet 
hvor mye, men illustrasjonene viser at det er en betydelig 
skråning mellom gangvegen og første etasje. Dette 
fremstår som spesielt uheldig i krysset mellom 
Gudbrandsdalsvegen og Holsbakkan – som kan utvikles til 
å bli en sentral møteplass i sentrum med gode solforhold. 
Dersom bebyggelsen legges lavere i terrenget, mer i flukt 
med Gudbrandsdalsvegen vil kontakten mellom ny og 
eksisterende bebyggelse og utearealene rundt kunne bli 
bedre. Bebyggelsen vil også fremstå som mindre ruvende 
inn mot leke- og parkarealet i Kornhaugparken og det kan 
trolig bli mulig med en gjennomgang i kvartalet. Første 
etasjene bør også ha åpne fasader for ikke å virke 
avvisende. Dette er illustrert på bebyggelsen nord for 
Holsbakkan på en god måte. Fylkesrådmannen mener 
bebyggelsens tilpasning til stedet må justeres for å skape 
grunnlag for et bedre sentrumsmiljø med gode 
møtesteder og uterom som knytter seg naturlig inn til 
den eksisterende strukturen. 
 
Barn og unges interesser 
Planforslaget legger opp til en omdisponering av arealer 
som i gjeldende reguleringsplan er avsatt til park, 
fellesareal/friområde, og som i dag brukes av 
lokalbefolkningen herunder barn og unge. Planforslaget 
innebærer en reduksjon i regulert parkareal. Til gjengjeld 
skal gjenværende parkareal oppgraderes som aktivitets- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

og lekeområde. Dette skal imøtekomme kravet til 
erstatningsareal som kreves jfr. Rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge (RPR BU punkt 5 d.). Det 
fremkommer ikke klart om kravet blir imøtekommet på 
en måte som innfrir målsettingen i retningslinjene og 
fylkesrådmannen mener kommunen må tydeliggjøre 
dette nærmere i planen. 
 
Trafikksikkerhet og fremkommelighet for syklende og 
gående 
Det er i dag sammenhengende gang- og sykkelveg langs 
østsiden av fv. 255 Gausdalsvegen, som har fartsgrense 
40 km/t og trafikkmengde på 4500/4750 ÅDT gjennom 
Follebu sentrum. Fv. 2550 Holsbakkan har fartsgrense 50 
km/t og trafikkmengde 774 ÅDT. Det er 
fotgjengeroverganger i krysset Gausdalsvegen x 
Holsbakkan og en tilsvarende overgang ca. 80 m lengre 
sør på Gausdalsvegen. Gjennom parkområdet er det en 
gang- og sykkelforbindelse østover mot vegen 
Heggeskogen, med forbindelse videre nordover i retning 
Follebu skole. 
 
I forslaget til plankart er eksisterende gang- og sykkelveg 
gjennom parkområdet regulert inn, men der den vestre 
delen er regulert som byggeområde (BKB_1) og der 
linjeføringen kun er vist som illustrasjon. Det er stilt et 
rekkefølgekrav (punkt 2.5) som sikrer at gang- og 
sykkelforbindelsen gjennom byggeområdet skal være 
etablert før anleggsarbeidet kan ta til innenfor BKB_1. 
Fylkesrådmannen mener det bør presiseres at 
forbindelsen skal ha samme utforming og forutsetninger 
som strekningen som er regulert til gang- og sykkelveg, jf. 
bestemmelse 5.4 (minimum 3 meters bredde, skal kunne 
vinterbrøytes). Forbindelsen bør fortrinnsvis reguleres 
som gang- og sykkelveg i plankartet for å tydeliggjøre 
sammenhengen. Det er spesielt viktig at det blir en 
tydelig avgrensning mot parkeringsarealer og kryssende 
biltrafikk via adkomst SV_2. For at gang- og 
sykkelforbindelsen skal kunne etableres, må avkjørselen 
til BKBK_1 etableres slik plankartet viser. Det må derfor 
knyttes et rekkefølgekrav til etablering av SV_2. 
 
For byggeområde BKB_2 viser plankartet en justert 
situasjon der antall avkjørsler reduseres fra to til en og 
der fortauet trekkes lengre mot øst. For at intensjonen 
skal følges, må det tas inn et rekkefølgekrav som sikrer 
gjennomføring knyttet til BKB_2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammenheng mellom g/s-veg 
er vist som gatetun i 
plankartet 
 
 
 
 
 
 
O_SGS_2 er tatt inn i kartet 
(gang-/sykkelveg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt inn i pkt. 2.8: gamle 
avkjøringer er stengt, gode 
gangforbindelser er 
opparbeidet, 
 



  
 
 

  
 
 

 

I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn en gang- 
og sykkelforbindelse fra parken som fører ned til 
fotgjengerovergangen i Gausdalsvegen (mot «Bolten»). 
Denne er ikke opparbeidet. Forbindelsen er ikke tatt med 
i planforslaget, men det er gitt en bestemmelse om at det 
skal etableres en nesten tilsvarende turvei i parkområdet 
etter prinsipp som vist i illustrasjonsplan. 
Fylkesrådmannen vil sterkt anbefale at turvegen i stedet 
reguleres inn som gang- og sykkelveg for å styrke 
forbindelsen mot sørsiden av Gausdalsvegen. 
 
I reguleringsbestemmelse 3.2.2 punktene c) og d) 
fremgår det at det i forbindelse med byggesøknad skal 
utarbeides situasjonsplan som blant annet skal vise 
utforming av felles arealer og anlegg for lek- og 
uteopphold, ferdselsårer og areal for gående, syklende og 
kjørende, med tilrettelegging for universell utforming, 
atkomst, varelevering og parkering, samt 
trafikksikkerhetstiltak. Fylkesrådmannen anser at 
bestemmelsen gir en god ivaretakelse av den interne 
trafikkavviklingen, under forutsetning av at 
situasjonsplan kreves utarbeidet for hele formålsområdet 
samlet. 
 
Avkjørsler og frisiktsoner 
Det er gitt bestemmelse om frisikt, men det er ikke 
tegnet inn frisiktsoner i plankartet. Det bes om at dette 
følges opp innen planforslaget sluttbehandles. 
Frisiktsoner skal utformes i henhold til vegnormalene. 
 
Tiltak knyttet til fylkesveg 
Fylkesrådmannen forutsetter at alle trafikkanlegg knyttet 
til fylkesveg utformes i henhold til vegnormalene, jfr. 
håndbok N100 «veg- og gateutforming». Det minnes om 
at for tiltak som berører fylkesveg, skal byggeplan 
godkjennes av Innlandet fylkeskommune, samt at det må 
skrives en gjennomføringsavtale. Fylkesrådmannen ber 
om at det tas inn en formulering i 
reguleringsbestemmelsene om dette. 
 
Støy 
Planområdet ligger delvis i rød og gul støysone i 
støyvarslingskart fra Statens vegvesen. Det er gitt 
bestemmelser om støy. I første del av bestemmelsen står 
det: Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442 gjøres 
gjeldende for planen. Dette kan være vanskelig å oppnå, 
spesielt i andre etasje og oppover. Bestemmelsen kan 

 
 
 
 
 
 
 
O_SGS_2 er tatt inn i kartet 
(gang-/sykkelveg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt inn i plankartet 
 
 
 
Tatt inn i pkt 5.2: (Innlandet 
fylkeskommune) 
 
Tatt inn i pkt 5.2 andre avsnitt: 
/-avtale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

derfor formuleres slik: Det skal tilstrebes å oppnå de 
støygrensene som er gitt i tabell 3 i støyretningslinje T-
1442/2016, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer 
som erstatter denne. Der dette ikke er hensiktsmessig 
skal disse støygrensene som et minimum oppnås på 
uteoppholdsareal. Støynivå innendørs skal tilfredsstille 
kravene i de til enhver tid gjeldende nasjonale lover, 
forskrifter og retningslinjer. 
Klima 
Detaljreguleringsplanen er lite offensiv når det kommer 
til energiløsninger og tiltak for å redusere 
klimagassutslipp. Forslaget til ny kommuneplan, som er 
ute på andre gangs høring, har gode og konkrete 
bestemmelser for energi og klima. Fylkesrådmannen 
mener bestemmelsene i §1.10 i forslaget til ny 
kommuneplan bør legges til grunn for detaljreguleringen. 
Det er positivt at reguleringsbestemmelse 4.1.3 legger 
opp til en utstrakt bruk av tre i bygninger. 
 
Vassdrag 
Finna renner gjennom planområdet. I forbindelse med 
flomsikringsprosjektet for Finna er det utarbeidet en 
tiltaksplan som foreslår utvidelse og senking av Finna 
innenfor planområdet, samt plastring, etablering av 
sedimentasjonsbasseng og utskifting av kulvert. Det er en 
forutsetning at sikringstiltak blir gjennomført før 
utbygging kan finne sted, men endelig utforming av 
overnevnte tiltak er ikke bestemt ennå. Fylkesrådmannen 
forstår det slik at reguleringsplanen for Holsbakkan ikke 
har som hensikt å regulere inn disse 
flomsikringstiltakene, men at videre detaljering og 
gjennomføring av disse skjer som en egen, parallell 
prosess. Forutsatt at dette er tilfelle, har 
fylkesrådmannen ingen vesentlige merknader til 
planforslaget nå. Det minnes om at flomsikringstiltakene 
må behandles etter lakse- og innlandsfiskeloven før 
oppstart, og at søknad må sendes fylkeskommunen. 
 
Konklusjon: 
Fylkesrådmannen ser det som positivt at Follebu 
videreutvikles som lokalt senter i Gausdal kommune. 
 
Kornhaug og Kornhaugparken er et nasjonalt og regionalt 
viktig kulturmiljø og en identitetsskaper for Follebu. 
Fylkesrådmannen mener kulturmiljøet må ivaretas i 
utviklingen av tettstedet og savner en utredning av andre 
alternativer for plassering av tiltaket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt inn jf, STIN over 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Fylkesrådmannen anbefaler at det fremmes innsigelse til 
utvidelsen av arealformålet for forretning/bolig/kontor 
(BKB1), utfra en uheldig virkning for det fredete anlegget 
og Kornhaugparken. Bebyggelsens (BKB1) tilpasning til 
stedet må justeres for å skape grunnlag for et bedre 
sentrumsmiljø med gode møtesteder og uterom som 
knytter seg naturlig inn til den eksisterende strukturen. 
 
Fylkesrådmannen mener det må reguleres inn en gang- 
og sykkelveiforbindelse gjennom parken og ned til 
fotgjengerovergangen i Gausdalsvegen (mot «Bolten»), 
med tilsvarende prinsipp som gjeldende reguleringsplan. 
 
Detaljreguleringsplanen er lite offensiv når det kommer 
til energiløsninger og tiltak for å redusere 
klimagassutslipp. Forslaget til ny kommuneplan, som er 
ute på andre gangs høring, har gode og konkrete 
bestemmelser for energi og klima. Fylkesrådmannen 
mener bestemmelsene i §1.10 i forslaget til ny 
kommuneplan bør legges til grunn for detaljreguleringen. 
Det er positivt at reguleringsbestemmelse 4.1.3 legger 
opp til en utstrakt bruk av tre i bygninger. 
 
Fylkesutvalgets behandling av sak 305/2020 i møte den 
03.11.2020: 
Vedtak: 
1. Fylkesutvalget ser det som positivt at Follebu 
videreutvikles som lokalt senter i Gausdal kommune. 
2. Kornhaug og Kornhaugparken er et nasjonalt og 
regionalt viktig kulturmiljø og en identitetsskaper for 
Follebu. Fylkesutvalget mener utviklingen av tettstedet 
må ivareta dette kulturmiljøet og savner en utredning av 
andre alternativer for plassering av tiltaket. 
3. For å utvikle Follebu som lokalt senter må 
bebyggelsens (BKB1) tilpasning til stedet justeres. Det vil 
skape grunnlag for et bedre sentrumsmiljø med gode 
møtesteder og uterom, som knytter seg naturlig til den 
eksisterende strukturen. 
4. Fylkesutvalget mener det må reguleres inn en gang- og 
sykkelveiforbindelse gjennom parken og ned til 
fotgjengerovergangen i Gausdalsvegen (mot «Bolten»), 
med tilsvarende prinsipp som gjeldende reguleringsplan. 
5. Detaljreguleringsplanen er lite offensiv når det 
kommer til energiløsninger og tiltak for å redusere 
klimagassutslipp. Forslaget til ny kommuneplan, som er 
ute på andre gangs høring, har gode og konkrete 
bestemmelser for energi og klima. Fylkesutvalget mener 
bestemmelsene i §1.10 i forslaget til ny kommuneplan 
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2. TE Avstand og 
høydeforskjell til Kornhaug er 
vurdert tilstrekkelig av 
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bør legges til grunn for detaljreguleringen. Det er positivt 
at reguleringsbestemmelse 4.1.3 legger opp til en 
utstrakt bruk av tre i bygninger. 

Riksantikvaren 
J.nr.: 48 

Riksantikvaren er enig med Innlandet fylkeskommune i at 
det beste ville vært et så stort parkbelte som mulig 
mellom tiltaket og fredningsgrensen til Kornhaug. 
Vurderingen ble derfor om reduksjonen av parkbeltet er 
av en slik karakter at det truer nasjonale verdier. Da 
fredningen ble gjennomført forelå allerede en 
reguleringsplan for dette arealet, og Riksantikvaren 
mener at fredningen i seg selv har ivaretatt hensynet til 
Kornhaug og behovet for buffer. 
Riksantikvarens konklusjon er at tiltaket skjer utenfor 
fredningsområdet og at det er en tilstrekkelig buffer 
mellom disse. Det innebærer at reduksjonen av parkbelte 
ikke er av en slik karakter at Riksantikvaren tar over 
saken. Den sendes dermed tilbake til Innlandet 
fylkeskommune. 
Riksantikvaren viser imidlertid til oversendelse av ny 
situasjonsplan i brev datert 18.11.2020. Selv om vi ikke 
tar over saken vil vi presisere at denne er bedre enn 
tidligere situasjonsplan og at det er denne kommunen 
bør arbeide ut ifra i det videre. 

TE 

  



  
 
 

  
 
 

 

Merknader fra lag og foreninger/ private/ kommunale råd 
Fra   Merknad Vurdering 
Gausdal 
Næringsforum 
J.nr.: 30 

Styret i Gausdal Næringsforum (GN) har i møte mandag 
17. august drøftet forslaget til detaljregulering av 
Holsbakkan 1 - 6 og fremmer følgende uttalelse. 
Vi støtter prinsipielt opp under Regional Plan for 
attraktive Byer og Tettsteder i Oppland sin intensjon om 
å bevare kompakte byer og tettsteder i Innlandet, så også 
i forhold til utvikling av Follebu sentrum. 
Likeledes støtter vi opp under Regional Plans intensjon 
om å bevare og utvikle levende sentrum i byer og 
tettsteder i Innlandet. Vi kan dessverre ikke se at 
forslaget til detaljregulering av Holsbakkan 1 - 6 følger 
intensjonene til Regional Plan og vi begrunner det som 
følger: 

 
Follebu Sentrum: 
Follebu sentrum er definert av Gausdal kommune i 
gjeldende Reguleringsplan for Follebu sentrum av 2007. 
Gjeldende plan har store arealer som ikke er utnyttet til 
sentrumsbebyggelse og GN ser ikke behovet for å utvide 
definisjonen av Follebu sentrum. En slik utvidelse vil etter 
GN's oppfatning bidra aktivt til en utglidning av 
sentrumsområdet som er uheldig i forhold til dagens 
behov for arealer i Follebu sentrum. Dersom sentrum skal 
utvides sørover slik planforslaget går ut på, bør det først 
vedtas en ny sentrumsplan som sikrer at Follebu fortsatt 
får ett kompakt sentrum. 

 
Markedssituasjonen for sentrumsaktivitet: 
Allerede før Corona-pandemien satte inn hadde 
markedet utviklet seg slik at behovet for forretnings- og 
servicearealer i eksisterende sentra som Follebu var blitt 
redusert betydelig ift tidligere tider. Follebu sentrum 
hadde i " gamle dager " ett mangfoldig sentrum, men er i 
dag redusert til en dagligvareforretning og noen 
servicetilbud som frisør, tannlege, dyrlege mm., men 
ingen øvrig handel enn dagligvare. 
Etter at pandemien slo til, har handels- og serviceNorge 
blitt ytterligere kritiske til etablering av ny virksomhet og 
det kan ikke påregnes etterspørsel etter nye arealer for 
slik virksomhet i Follebu. 

 
Planforslaget: 
Planforslaget legger opp til å flytte dagens dagligvare-
forretning til en utvidet del av sentrum sørover. GN 
mener det er tilstrekkelige arealer innenfor dagens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follebu sentrum har behov for 
et bedre handelstilbud, og 
andre lokaler i sentrum er i 
hovedsak utleid eller er 
uegnet til større 
dagligvarehandel. Planen 
legger dessuten til rette for 
videre utvikling og vekst 
gjennom et større og mer 
variert boligtilbud i sentrum 
og slik sett mer aktivitet i 
sentrum.  
 
 
 
Planen er utarbeidet i 
samarbeid med 
forretningsdrivende som har 
god oversikt over aktuelle 
behov. Parkområdet vil 
gjennomgå en betydelig 
opprustning. 
 



  
 
 

  
 
 

 

sentrumsdefinisjon til å huse en fullsortiments 
dagligvareforretning. 

 
Planforslaget legger videre opp til en regulering av 
arealene for dagens dagligvareforretning som gjør det 
umulig å utvikle dagens dagligvareforretning på 
eksisterende tomt sammen med tilleggsarealer på 
tilliggende eiendommer som allerede er regulert til 
sentrumsformål. 
Planforslaget legger opp til at bruken av arealene for 
dagens dagligvareforretning skal endres til små 
forretninger og servicevirksomhet langs Gausdalsvegen 
og Holsbakkan med overliggende leiligheter. Det finnes 
ikke, etter GN's oppfatning, etterspørsel etter slike 
mindre næringsarealer i Follebu sentrum. 
Dersom planforslaget skulle bli vedtatt og det viser seg 
ikke å være mulig, av en eller annen grunn, å bygge en ny 
dagligvareforretning sør for Holsbakkan, vil det da ikke 
være mulig å videreutvikle dagligvareforretningen på 
dagens tomt. 

 
BKB1: 
I planforslaget for BKB1 er det ikke vist hvordan 250 - 500 
m2 uteoppholds- / lekeareal skal plasseres innenfor 
området. Det er heller ikke vist hvordan renovasjon med 
tilhørende manøvreringsareal for renovasjonsbiler skal 
plasseres. GN kan ikke se at illustrasjonene som følger 
planforslaget gir rom for slike funksjoner innenfor BKB1. 
GN mener i tillegg at løsningene for parkering for kunder 
til dagligvareforretningen og parkering for boligene ikke 
er tilfredsstillende. Videre er plasseringen av bodene for 
leilighetene lagt slik at de ligger risikabelt til i forhold til 
logistikken for dagligvareforretningen. 
 
GN mener derfor at det ikke er rom for regulering av 
BKB1 til kombinerte formål - forretning og boliger. 
 
Kultur: 
BKB1 er etablert ved at " Indrefileten " er utvidet med 
arealer både mot nord og sør -arealer som i dag er en 
naturlig del av kultur- og fritidsområdene som omkranser 
verneverdige Kornhaug med tilhørende parkarealer. 
GN mener det er betydelig risiko for at arealene innenfor 
BKB1 ikke er store nok til å tilfredsstille kravene til en 
moderne fullsortiments dagligvareforretning med 
overliggende boliger med dagens krav til 
uteoppholdsarealer og parkering. Det vil derfor etter 
GN's oppfatning være risiko for at ytterligere arealer av 



  
 
 

  
 
 

 

Kornhaugparken vil måtte brukes for å få til en 
tilfredsstillende løsning for begge funksjoner. 
Kornhaugparken er unik og trenger etter GN's oppfatning 
ikke forringes kvalitetsmessig med en 
dagligvareforretning tett inntil den vernede parken og 
bebyggelsen. 

 
Natur og mangfold: 
Det er i planen spesielt påpekt at det er uønskede arter 
innenfor planområdet som Russekål og Lupin. I tillegg er 
det registrert Tromsøpalmer og Kjempespringfrø innenfor 
planområdet. Bekjempelse av disse artene har vist seg å 
være meget vanskelig og gjøres ikke enklere ved en slik 
utvidelse av sentrumsdefinisjonen av Follebu. 
Det er videre i planen påpekt at Finna er flomutsatt. 
Planen forutsetter at det gjennomføres en 
detaljprosjektering av Finna gjennom planområdet før 
byggetillatelse kan gis. Det er imidlertid langt frem til en 
vedtatt regulering av Finna-vassdraget kan forventes idet 
det har pågått arbeid med dette i mange år og dette 
arbeidet har langt fra kommet til noen konklusjoner om 
nødvendige tiltak enda. 
 
Både det faktum at det er uønskede arter i planområdet 
og at Finna renner gjennom området gjør det vanskelig å 
se for seg en snarlig utvikling av området til kombinerte 
formål forretning / bolig.  
 
Rekkefølgebestemmelsene: 
Det er prisverdig at planen legger opp til sterke 
rekkefølgebestemmelser. Imidlertid kan det i praksis vise 
seg å bli vanskelig å starte ett prosjekt på BKB1 med slike 
rekkefølgebestemmelser. 
 
BKB2: 
Som påpekt ovenfor vil ny regulering av BKB2 medføre 
sterke begrensninger i forhold til fremtidig utvikling av 
BKB2 og vil etter GN's oppfatning være uheldig for 
mulighetene for ett kompakt og levende sentrum. 
 
GN mener at planforslaget ikke bør vedtas og at en 
fremtidig løsning for en fullsortiments 
dagligvareforretning i Follebu må løses på en annen 
måte. 

Tanja K. Staum 
J.nr.: 36 

Er det tenkt på trafikksituasjonen i Follebu sentrum? 
Her er det et svare kaos hver morgen og i rushtida ca kl 
16.00. Har stått i kø mange ganger og sette kaoset selv. 

Reguleringsplanen vil bidra til 
en trygg og oversiktlig 
trafikkavvikling, med definerte 



  
 
 

  
 
 

 

Skolebussen står i veien (i mangel av bussholdeplass) og 
plukker opp maaange elever (dette tar tid) og det bygger 
seg opp lange køer sørover. 
Lillehamringene skal til bygda og jobbe. Varetransport 
skal inn med varer. Tømmerbiler skal inn med tømmer. 
Det er også stor trafikk sørover, noe som gjør at det 
vanskeliggjør å kjøre forbi bussen. Gausdøler skal til byen 
og jobbe. Elever skal til byen på skole. Trelast og 
meieriprodukter skal ut fra bygda. Anleggstrafikken går 
begge veier hele året. 
Tett opp til bussen, er det også gangfelt. Her oppfordres 
småskoleelever å gå til skole - og dette er en korsvei for 
flere i byggefeltet. Follebu sentrum er trangt!!! 
Det er stor trafikk ned Holsbakkan pr nå - mange fra 
øverste byggefelt på Seg Bru bruker denne. 
I tillegg blir det nå mange nye boenheter i nye Heggen 
boligfelt som også skal forsere denne flaskehalsen. 
Her bør det etter min mening etableres rundkjøring for å 
få flyt i trafikken før det bygges ut nytt. 
Ellers ser det kult ut da. 

områder for ulike 
trafikantgrupper. Bl.a. ved at 
avkjøring til ny forretning 
trekkes lenger unna krysset. 
Det er ikke nok areal til 
rundkjøring, og 
trafikkmengden er for ujevnt 
fordelt på kryssarmene til at 
det er hensiktsmessig. 

Kjell S.  
Østensen 
J.nr: 38 

Vedrørende reguleringsendring og prospekt med 
tegninger for Holsbakkan 6, 2656 Follebu, vil jeg presisere 
at denne eiendommen tilhører undertegnede, og at jeg 
ikke har noen befatning med prospektet. 
 
Jeg har ingen merknader vedr. omregulering av 
Holsbakkan 6, 2656 Follebu, og jeg er positiv til utvikling 
av Follebu Sentrum. 
 

 
TE 

Ungdomsrådet 
J.nr.: 34 

Bra – fint med parken og at den blir opparbeidet. 
Forslag til apparater i parken: husker, sklier, klatrestativ, 
benker.  
Bra med fokus på trafikksikkerhet i byggeperioden. 

TE 

Råd for eldre 
og personer 
med nedsatt 
funksjonsevne 
J. nr.: 43 

Møte 10.09.2020 Saksnr. 13/20. 
Vedtak: 
Det må sikres at følgende vurderes nøye: 
 Trafikksikkerhet i Follebu sentrum 
 Trafikksikkerhet i Fagertunsvingen som er et veldig 

farlig og belastet kryss/sving i forhold til skolebarn, 
barnehage, Heggenfeltet m.v. 

 Må være heis i bygget 
 Nok parkeringsmuligheter både for butikk, pendlere 

og andre, samt handicap-parkering 
 Underjordisk parkering 
 Underjordisk gangveg 

 
Det vurderes at 
trafikksikkerhet er tilstrekkelig 
vurdert og ivaretatt etter 
innspill fra ulike parter ved 
offentlig ettersyn og i 
medvirkningsmøte. 
Et nytt leilighetsbygg vil få 
heis, men ikke underjordisk 
parkering eller gangveg. 



  
 
 

  
 
 

 

Barn og unges 
representant i 
plansaker 
J.nr.: 41 

Det vises til Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen, og ber om at 
de blir ivaretatt i den videre planprosessen. 
Planprogrammet la vekt på at planprosessen skulle ha 
direkte medvirkning fra berørte parter og interessenter. 
BUs repr. ser ikke at det er gjennomført utover min 
deltagelse i et møte med utbygger i 2019. Viser også til  
Fylkesmannens innsigelse på dette området.  
 
Det er særskilt viktig at barn og unges medvirkninger og 
interesser blir godt ivaretatt i en reguleringsplan hvor de 
gruppene er så sterkt berørt. 
 
Trafikksituasjonen i området.  
Området innenfor og rundt planområdet er et trafikk-
knutepunkt i Gausdal. Alle busser, inkl. skolebusser går 
gjennom krysset Fylkesveg 255 og Holsbakkan. All 
utfartstrafikk til og fra Skeikampen og andre 
hytteområder går her, og det samme gjør all tung 
transport til og fra de mange industriområdene i Gausdal. 
Det er også mye trafikk her i forbindelse med skole- og 
jobbreiser til og fra Lillehammer. 
Dette gjør at skoleveien til og fra Follebu skole av mange 
oppleves så utrygg at foreldre velger å kjøre skolebarn til 
og fra skolen. For at skolebarna skal ha mulighet til å gå 
trygt hele, eller deler av skoleveien, jobber nå Follebu 
skole sammen med foreldreutvalget, elevrådet og Trygg 
trafikk for å lage hjertesoner i området rundt skolen. Det 
er derfor spesielt viktig at barn og unges interesser nå blir 
godt belyst, og at alle interessenter involveres i 
planprosessen.  
 
Trafikksituasjonen innenfor planområdet: 
Planområdet har flere utfordrende områder, hvor barn 
og unge krysser til og fra skole, skolebuss, 
fritidsaktiviteter og til det nye aktivitetsområdet i parken: 
- Gang og sykkelvei krysser ny innkjøring til butikk. Dette 
er skolevei, hvor mange barn krysser, og kommer i stor 
fart på sykkel. Med stor trafikk ut og inn av 
parkeringsplassen foran butikk og boliger vil dette bli et 
utrygt krysningspunkt. 
- Parkeringsområdet foran ny butikk er utformet sånn at 
bilene må rygge ut eller inn av parkeringslukene, samtidig 
som alle kjører samme vei inn og ut av parkeringsplassen. 
Vareleveringen foregår også samme sted mellom 
parkerte biler og inngangen til butikken og leilighetene. 
Alt dette gjør området særlig uoversiktlig for barn som er 
på vei til og fra skole eller parkområdet. 

 
 
 
 
 
Det vises til avholdt 
medvirkningsmøte og de 
justeringene som er lagt inn i 
planen i etterkant av dette 



  
 
 

  
 
 

 

- Gangforbindelsen over fylkesveg 255 inn på dagens 
gang- og sykkelveg viser ingen videre forbindelse mot 
parken. Når parken skal oppgraderes til et 
aktivitetsområde, vil denne krysningen benyttes mer, og 
det er risiko for at barn vil gå og sykle via parkerings- og 
vareleveringsområdet ved ny butikk. Det er behov for 
mer trafikksikre forbindelser for barn i det området. Viser 
også til Fylkesmannens innsigelse. 
 
Parkområdet 
Barn og unge er direkte berørt og må få anledning til 
direkte medvirkning dersom parkarealene som 
er avsatt til friområde skal omdisponeres. Dette er et 
viktig parkområde, og de løsningene som blir valgt, må 
være gode for de som skal bruke området. Dette gjelder 
barn og unge direkte, samt to barnehager og Follebu 
skole, som bør involveres direkte i planprosessen. Viser 
her til Fylkesmannens innsigelse. 
Planforslaget innebærer en reduksjon i parkarealet, med 
forutsetning om at det som er igjen av arealet 
oppgraderes og styrkes som aktivitets- og lekeområde. 
Kravet til erstatningsareal jf. RPR BU punkt 5 d må innfris 
ved at det avsettes uteoppholdsarealer og grønnstruktur 
som innfrir målsettingen i RPR BU. BUs repr. forventer at 
barn, unge, skolen og barnehagene medvirker direkte I 
planprosessen for å finne gode løsninger for utformingen 
av aktivitets- og lekeområdet. 

 

Stikkordsmessig oversikt over innsigelser til mangler og foreslåtte tiltak.  

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):   

1. manglende dokumentasjon, hensynssone og 
planbestemmelse av hensyn til naturfare  
 

Fylkesmannen i Innlandet: 

2. manglende oppfølging av rikspolitisk 
retningslinje, av hensyn til barn og unge 

3. mangelfull planbestemmelse, av hensyn til støy 
 

4. manglende hensynssone og planbestemmelse, 
av hensyn til flom- og skredfare 

 

1. Løst med bestemmelser og hensynssone. Innsigelse 
trukket jf brev datert 19.05.2021 
 
 

2. Løst med medvirkningsmøte og tiltak som gang- og 
sykkelvei + rekkefølgebestem-melser.. Innsigelse 
trukket jf brev datert 12.05.2021 

3. Løst med bestemmelser etter mal fra Fargeivegen 4. 
Innsigelse trukket jf brev datert 12.05.2021 

4.  Løst, innsigelse trukket3.14 som følge av NVE sin 
vurdering 

 



  
 
 

  
 
 

 

Planforslaget er nå så gjennomarbeidet at det fremmes for sluttbehandling. Plankonsulent 
og innsigelsesmyndigheter har lagt inn ekstra innsats for at forslaget nå kan legges fram for 
politisk vedtak med alle innsigelser frafalt. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for 

Holsbakkan 1-6» ut fra foreliggende vedlegg i saken. 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 32/21 den 11.06.2021. 
 
Behandling: 
Representanten Eystein Fære Forseth (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 
Reguleringsbestemmelsenes § 3.4.b endres til: «Lekeplass i GP 1 skal være tilgjengelig for alle, og 
følge prinsippene om universell utforming.» 
 
Ved alternativ votering mellom kommunedirektørens forslag og Fære Forseth sitt forslag ble Fære 
Forseths forslag enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for 
Holsbakkan 1-6» ut fra foreliggende vedlegg i saken. 

2. Reguleringsbestemmelsenes § 3.4.b endres til: «Lekeplass i GP 1 skal være tilgjengelig for 
alle, og følge prinsippene om universell utforming.»  

 


