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SAMMENDRAG: 
 
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for et fullsortiments dagligvaretilbud i 
Follebu. Planforslaget syntes å legge gode rammer for tiltakene, men kommunedirektøren 
mener rammeverket for utbyggingen kan forsterkes ved å supplere/konkretisere noen av 
bestemmelsene før et vedtak om utlegging til 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 i planforum: 

- Nærhet til Kornhaug, fredet etter kulturminneloven 
- Regional plan for attraktive byer og tettsteder, etablering av ny 

forretningsvirksomhet 
- 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. 
 
Det har vært to arbeidsmøter mellom planavdelingen og tiltakshavers konsulent og arkitekt; 
26. april 2019 (med barn og unges representant) og 14. januar 2020.  
 
Kommunen mottok de første delene av forslag til reguleringsplan 22. mai 2020. Det har vært 
tett dialog med tiltakshavers konsulent for å få klargjort planforslaget til framlegging til 
førstegangs politisk behandling. Siden plansaken vil kunne ha stor betydning for 
dagligvarehandelen og sentrumsutvikling generelt i Follebu, har planutvalget og 
administrasjonen vist stor vilje til å gjøre det mulig med en politisk behandling før 
sommeren. Ved at det ble berammet et ekstramøte i planutvalget kan dette muliggjøre 
offentlig ettersyn i løpet av sommer/ tidlig høst 2020. 
 
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 det er laget en solstudie ved 
vårjevndøgn (ca 20. mars) ut fra utformingen på bebyggelsen i forstudien. 
 
Utredning av flomsikring av Finna er et prosjekt som er igangsatt av kommunen etter 
oppdrag fra NVE. Pr. nå er det gjort et forprosjekt. Detaljutredning er igangsatt. For å 
koordinere tiltak i bekken og utbygging i Holsbakkan er det tatt inn rekkefølgekrav med 
hensyn på flomsikring. 

 
VURDERING: 
For kommunen er det veldig positivt at det tas initiativ til styrking av handelstilbudet i 
Follebu. Nasjonale og regionale føringer legger opp til at varehandel skal konsentreres i 
område- og lokalsentre. Det er også påpekt at sentrumsnær bebyggelse må ha høy 
arealutnyttelse. Ved å legge opp til bebyggelse i flere etasjer oppnår man en høy utnyttelse 



  
 
 

  
 
 

 

av arealene, noe som også er understreket i bl.a. nasjonale forventninger til kommunenes 
planlegging og nasjonale jordvernmål. Planutvalget vektla dette ved vedtak i av sak 1/19 den 
08.02.2019: «Planutvalget godkjenner at planprogram legges ut på høring under 
forutsetning om at det presiseres at det skal bygges i 2 etasjer med bolig/kontor i 2. etasje.» 
Forslagstiller har etter kommunedirektørens vurdering ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp 
denne forutsetningen fra planutvalget. Det foreslås derfor supplering og/eller konkretisering 
av noen av bestemmelsene. 
 
Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for et fullsortiments dagligvaretilbud i 
Follebu. Dagens Kiwi-butikk har sine klare begrensninger for størrelse på vareutvalget, og er 
marginal med hensyn på parkerings- og vareleveringsareal. Plassering av det nye «Kiwi-
bygget» tar utgangspunkt i arealet avsatt som BF4 i gjeldende plan. Dette arealet har en 
form som er lite egnet til et praktisk og rektangulært forretningsbygg. For å oppnå god 
bygningsform synes det nødvendig å ta i bruk noe av det tilstøtende arealet til byggeområde. 
 
Det tilstøtende arealet til BKB_1 er regulert til grøntområde/park og parkering i gjeldende 
plan. Parkeringsplassen er benyttet av kollektivreisende og som ekstraparkering til 
nåværende KIWI-butikk. Parkområdet består i dag hovedsakelig av gressplen, busker og 
trær. Med unntak av musikkforeningens paviljong og et enkelt amfi er det ingen 
installasjoner for allmenhetens rekreasjon i området. Tiltakshaver har uttrykt vilje til å påse 
at parken blir betydelig oppgradert siden den nederste delen av parken omdisponeres til 
byggeområde. Dette er sikret gjennom rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. 
Rekkefølgekravet er bundet opp mot vedlagte illustrasjonsplan, som viser hovedelementer 
og hovedgrep for parkfornyelsen. Kommunen mener at dette vil gi et mer formet og bedre 
tilrettelagt parkområde, som vil være til glede både for allmennheten og beboerne i 
nærområdet. I den grad parken nyttes/ er attraktiv pr. i dag er det i hovedsak det i området 
ovenfor paviljongen. Ved vitalisering av parkområdet mener kommunen at barn og unges - 
og allmenhetens - mulighet til rekreasjon og opplevelser i parken vil bli styrket, og området 
vil kunne bli mer brukt i framtiden. 
 
Det er stor utålmodighet både blant driverne av dagens butikk og befolkningen i 
nærområdet for en oppgradering av dagligvarebutikken. Det er derfor forventet at første 
byggetrinn i reguleringsplanen vil være området BKB_1 på sørsiden av Holsbakkan. Inntil 
totalombygging i BKB_2 vil dagens butikkareal kunne bygges om og benyttes til andre 
virksomheter/næring (forretning/kontor/tjenesteyting).  
 
Støy kan være utfordrende med beliggenhet relativt nært inntil sterkt trafikkerte veger. 
Støyberegningen viser det er mye støy på fasaden av de ytterste leilighetene (opptil 63 Lden 
dB). Bestemmelsene stiller krav til gjennomgående leiligheter med en side med støynivå på 
fasade under Lden 55 dB. Støyberegningen tar utgangspunkt i bygningsstrukturen slik den 
var skissert i forstudien, men vurderes til å gi et godt bilde på støysituasjonen uavhengig av 
utforming på bebyggelsen på plan 2 og 3. Det er satt krav om kvalitetssikring og nærmere 
utredning av avbøtende tiltak ved søknad om byggetillatelse. Ved enkle grep (tett rekkverk) 
oppnås tilfredsstillende støyskjerming for uteoppholdsarealene mellom bygningskroppene. 



  
 
 

  
 
 

 

Det vurderes at planforslaget følger opp anbefalinger i støyberegningen og nasjonale krav på 
støyområdet.  
 
Sol/skygge-vedleggene viser at bygningen i BKB_1 vil kaste skygge på større deler av 
parkområdet på vårjevndøgn (ca. 20. mars) kl. 15, men ikke kl. 12. Dette vil være ekstra 
framtredende hvis bebyggelsen i 3. etasje legges langs med høydekotene og ikke på tvers slik 
forprosjektet viser. Slik plassering av bebyggelsen som solstudien viser er ikke bundet opp i 
reguleringsbestemmelsene. Kommunedirektøren mener at reguleringsbestemmelsene bør 
ha med en forventning om at nordøstre fasade (mot parkområdet) ikke skal være 
langsgående, men oppdelt slik det er skissert i forstudien eller tilsvarende. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Gausdal kommunen har ikke mange fredede bygninger. Av de viktigste vedtaksfredede 
bygningene nevnes ofte Aulestad, Vonheim, prestegården i Østre (Reidevoll-bygningen) og 
Kornhaug. Det er viktig at nybygg i nærheten av Kornhaug ikke virker skjemmende på 
kulturminnet og kulturmiljøet/hageanlegget. Det er en høydeforskjell mellom BKB_1 og 
Kornhaug, og det er gitt bestemmelser om at de høye trærne mot Kornhaug bevares. 
Kommunedirektøren vurderer at forslagsstiller har tatt hensyn til dette ved å trekke 
byggegrensen mot nordvest i forhold til tidligere skisser og ved å ha tatt inn bestemmelser 
som for eksempel, møne-/gesimshøyde fastsatt med kotehøyde, bruk av tre og matte farger. 
 
Flom/overvann 
Fra kapittel 4.6 i FLOMSIKRING FINNA -Tiltaksplan uten fordrøyning, Structor, januar 2020: 
«Gjennom Follebu sentrum går Finna i et ganske markant bekkeløp. Det vil være behov for å 
sikre/plastre visse deler av strekningen da skadepotensialet er stort. Forstudien anbefaler 
senking av elvebunn ≥ 0,5 meter i sentrumsområdet.» 
 
Sikkerhet mot flom vurderes som godt ivaretatt i planforslaget gjennom tydelige bindinger i 
reguleringsbestemmelsene til det utredningsarbeidet som er igangsatt for Finna. 
 
Naturmangfold 
Ved søk i artskart/databaser den 19.06.2020 ser man at det er ikke registrert truede arter i 
og rundt planområdet. Imidlertid er det registrert to uønskede arter; Russekål og Lupin. Det 
må derfor tas inn bestemmelse om massehåndtering i reguleringsbestemmelsene for å 
hindre spredning av disse artene. Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig 
beslutningstaking etter naturmangfoldlovens §§ 8 -12 synes derfor tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Medvirkning 
I planprogrammet ble det vektlagt bred medvirkning  og tett dialog med både barn/unge, 
ungdomsråd og med kulturarvenheten. Vi kan ikke se beskrivelse av denne medvirkningen i 
planbeskrivelsen. Dette vurderes som en svakhet med hensyn på tidlig involvering av 
interessegrupper. Det blir i denne saken ekstra viktig å sørge for god medvirkning under 
offentlig ettersyn. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Konklusjon 
Kommunedirektøren vurderer at planforlaget kan legges ut til offentlig ettersyn, men 
fremmer i sin sin innstilling forslag til endringer i bestemmelsene for å sikre viktige interesser 
som høy arealutnyttelse, klarere krav til andel boliger, og barn og unges interesser m.m. 
… Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for 
Holsbakkan 1-6 ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden skal være 
minimum 6 uker, med tillegg i tid hvis høringsperioden blir omfattet av fellesferien. 
 

Det forutsettes at følgende bestemmelser endres før planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn: 
2. 4.2.1 (tillegg første avsnitt): Plan 2 skal nyttes til boligformål hvis det bygges i 2 

etasjer. Hvis det bygges i 3 etasjer skal minimum 60 % av BRA på plan 2 og plan 3 
være boligformål. 

3. 4.2.3 (første setning erstattes med): Det skal etableres minimum to etasjer, 
maksimalt og fortrinnsvis tre etasjer. 

4. 4.3.3 (første setning erstattes med): Det skal etableres minimum to etasjer, 
maksimalt tre etasjer. På den bygningsdelen som vender mot fv.255 skal det 
fortrinnsvis være 3. etasjer. 

5. 3.1 (tillegg tredje avsnitt): Takform skal fortrinnsvis være saltak, flate tak kan 
godkjennes ved god arkitektonisk helhet. 

6. 3.2.1 b) (tillegg i setningen): særlig vekt tillegges sol-/skyggevirkning i parken. Av 
denne grunn bør nordøstre fasade (mot parkområdet) være oppdelt i mindre 
bygningsvolumer jf. illustrasjonsplan datert 18.06.2020. 

7. 3.2.1 d) (nytt punkt): Beregning av massebalanse og plan for håndtering av uønska 
arter. 

8. 3.4 b) (erstattes med): Hvis lekeplass etableres i GP_1 skal den være tilgjengelig for 
alle og følge prinsipper om universell utforming.  

9. 3.4 f) (første setning erstattes med): I BKB_1 og BKB_2 skal det avsettes minimum 
250 m2 til felles uteoppholdsareal for boliger i hvert av de to områdene. Ved flere 
enn fire boenheter avsettes i tillegg minimum 25 m2 pr. boenhet til felles 
leke/uteoppholdsareal.


