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DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 6 - VEDTAK AV PLANPROGRAM  
 
Vedlegg: 1. Planprogram, datert 24.05.2019. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Forslag til planprogram for «Detaljregulering for Holsbakkan 1 – 6» har vært på 
offentlig ettersyn og høring. Det reviderte planprogrammet er bearbeidet i forhold til 
merknadene som er kommet inn, mens forhold som ikke gir konkrete endringer i 
planprogrammet vil bli tatt med som innspill til det videre planarbeidet.  
 
Rådmannen tilrår at planprogrammet for «Detaljregulering for Holsbakkan 1-6» vedtas. 
 
 
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 
matvareforretning. Det nye tiltaket skal avløse dagens matvareforretning, 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 av Lykstad og Owren eiendom AS. De tilstøtende arealene eies av 
Gausdal kommune og er regulert til parkering og grøntformål/park i gjeldende plan. Lykstad 
og Owren har fått opsjon på å kjøpe nødvendige arealer til sin drift fra Gausdal kommune. 
Hjemmelsoverføring av tilleggsareal fordrer vedtatt reguleringsplan. 
 
Dagens Kiwi-forretning i Follebu sentrum ligger på en tomt som er for trang til å utvide 
forretnings – og parkeringsarealet. Det er derfor ønskelig å etablere en ny forretning på arealet 
på andre siden av fv. 341 (Holsbakkan). 
 
Planarbeidet ble drøftet i regionalt planforum i november 2017 for å avklare om saken var 
verdt å gå videre med. 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 



  
 
 

  
 
 

 

- RPR for barn og unges interesser i planleggingen 
- Hovedadkomst til området 
- Flombekken Finna 

 
Foreløpige skisser ble presentert i regionalt planforum. Disse ble justert frem mot 
oppstartsmøte med kommunen 14.09.2018. Temaene fra regionalt planforum er beskrevet 
nærmere i planprogrammet. 
 
Planavgrensning 
 

 
Kartutsnitt som viser avtalt  planavgrensning. 
 
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.  
Generelt om planprogram 



  
 
 

  
 
 

 

I henhold til § 12-9 i PBL skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1 når det er 
planer som «kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn». Endring av arealformål regnes 
som vesentlig. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse 
skal være minst 6 uker.  
Forslag til planprogram skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med 
planarbeidet. Programmet skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli 
vurdert og antatte problemstillinger som vil bli belyst. Det er planmyndigheten som bestemmer 
innholdet.  
 
Det forutsettes at planprogrammet inneholder nødvendig informasjon og er av en slik kvalitet 
at det gir grunnlag for medvirkning og relevante innspill fra berørte myndigheter og andre med 
interesse i planarbeidet. For berørte myndigheter må planprogrammet i tillegg danne grunnlag 
for disse myndighetenes vurdering av om planen kan komme i konflikt med nasjonale eller 
viktige regionale interesser.  
 
Forslag til program for planarbeidet skal i nødvendig grad klargjøre: 

 Forhold som en tar sikte på å belyse i planforslaget med konsekvensutredninger 
 Hvilke alternativer som skal vurderes 
 Behovet for nødvendige utredninger 
 Informasjons- og medvirkningstiltak, herunder særlige tiltak overfor berørte grupper.  

 
 
Nye saksopplysninger: 
 
Forslag til planprogram har vært utlagt til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 
22.02.2019 – 08.04.2019. 
 
Konsulenten for oppdragsgiver har oversendt revidert forslag til planprogram (vedlegg 1). 
 
Merknader 
Det er innkommet 9 merknader, og disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i det 
vedlagte planprogrammet. Administrasjonen viser til det vedlagte planprogrammet for 
oppsummering av de merknader som har kommet inn, og til kommentarene på disse fra 
forslagstiller. 
 
 
VURDERING: 
Merknadene spesielt fra Fylkeskommunen viser at det blir viktig å ta være på kulturmiljøet 
rundt Kornhaug og Kornhaugparken, tett dialog Fylkeskommunen i det videre planarbeidet blir 
derfor viktig. Gode illustrasjoner som viser den fulle utbyggingen blir påkrevd for å sikre at 
hensynet til kulturmiljøet blir ivaretatt på en god nok måte.  
 
Som det påpekes i merknadene fra flere av høringspartene, så blir det viktig at barn- og unges 
interesser blir ivaretatt gjennom planprosessen. Blant annet trafikksikkerhet til og fra skole, og 



  
 
 

  
 
 

 

fritidsaktiviteter for barn og unge som benytter dagens turveg gjennom Kornhaugparken, samt 
kryssing av fylkesvegene er viktig utredningstema. Det reviderte planprogrammet synes å ha 
tatt hensyn til dette.  
 
Administrasjonen vurderer det slik at merknadene til planprogrammet er hensyntatt i det 
reviderte forslaget til planprogram som nå foreligger til behandling. Noen av de synspunktene 
som er kommet fram gjennom høring og offentlig ettersyn vil bli tatt med som innspill til det 
videre planarbeidet. 
 
Kommunen forventer at alle utredningstemaene i planprogrammet følges opp i planbeskrivelsen 
og konsekvensutredningen. 
 
Rådmannen tilrår at planprogrammet godkjennes slik det foreligger.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planprogram for «Detaljregulering for Holsbakkan 1-6» godkjennes i henhold til Plan- og 
bygningslovens § 12-9. 
 


