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DETALJREGULERINGSPLAN FOR MYRA - VEDTAK AV PLANPROGRAM  
 
Vedlegg: 1. Planprogram, datert 29.05.2019. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Forslag til planprogram for detaljregulering for Myra har vært til offentlig ettersyn og 
høring. Det er kommet inn noen merknader til forslaget. Det reviderte planprogrammet 
er bearbeidet i forhold til merknadene som er kommet inn, mens forhold som ikke 
direkte berører planprogrammet vil bli tatt med som innspill til det videre planarbeidet. 
 
Rådmannen tilrår at planprogrammet godkjennes slik det foreligger.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Formål og bakgrunn for planarbeidet: 
Kommunestyret vedtok 21.06.2018 i sak 45/18 at bygningsmassen på gamle Myra barnehage 
skal legges ut for salg. Men før den legges ut på det åpne markedet er det et ønske om å 
omregulere tidligere bygningsmasse og tilhørende tomteareal som har vært benyttet til 
barnehage til boligformål. Dette vil gi kommunen bedre styring over hva eiendommen vil kunne 
benyttes til i fremtiden. Arealbruken for bygdahuset endres ikke. 
 
Eiendommene som inngår i omreguleringen er gnr/bnr: deler av 213/1, 213/80, 213/59, 
213/43, 213/45 og 213/47.  
 
Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel for Gausdal ble sist revidert 02.02.2006. Området som det varsles 
oppstart for er i arealdel avsatt til «Allmennyttige formål».  
 

Generelt om planprogram 

I henhold til § 12-9 i PBL skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til 
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel 
om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen 
for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 



  
 
 

  
 
 

 

Krav til innholdet i planprogram kommer fram av § 14 forskrift om konsekvensutredninger. Generelt 
kan man si at planprogrammet skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med 
planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset omfanget av og nivået på planarbeidet og de 
problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Programmet skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier 
og alternativer som vil bli vurdert og antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger 
som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

 

Forslag til planprogram har vært utlagt til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 
26.02.19-12.04.19. 
 
Sammendrag og kommentarer av innkomne merknader 
Kommentarer i kursiv og blått 
 
Lillehammer region brannvesen, e-post av 05.03.2019, sak/dok.nr. 18/1561-5. 

Har ingen anmerkninger til reguleringsplan. Ber om at det i planprosessen planlegges etablering av 
hydrant uttak av slokkevann i området. 
 
Tas til etterretning 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), brev datert 26.03.2019, sak/dok.nr. 18/1561-6. 

DMF har ingen merknader til varsel om oppstart og høring av planprogram. 
 
Tas til etterretning 
 
Opplysningsvesenets fond (OvF), brev datert 12.04.2019, sak/dok.nr. 18/1561-8. 
 
Gausdal kommune og OvF er i forhandling om deling av gnr. 213 bnr. 1 fnr. 9 med tanke på den østlige 
delen av tomten med lærerboligen skal kunne fradeles resten av festetomten og enten selges eller festes 
videre til boligformål. En forutsetning for en avtale er at festeformålet for resten av tomten blir et annet 
formål enn bolig- eller fritidshus. Når forslaget til planprogram ser ut til å være at hele tomten skal 
reguleres til boligformål etter plan- og bygningsloven oppstår det en uoverensstemmelse mellom det 
tomten kan brukes til etter festekontrakten, og det tomten kan utvikles til etter plan- og bygningsloven 
(pbl). Det er uheldig. 
 
Kommunens intensjon er som vi forstår at husene på tomten skal selges. Dersom kommunen regulerer 
tomten etter plan- og bygningsloven til noe annet enn det som er innenfor begrensningen i festeavtalen 
kan det redusere muligheten for salg i det hele tatt, og antakelig ha betydning for hvilken pris en kjøper 
er villig til å betale. 
Ovf’s innspill er derfor at den vestre delen av gnr. 213 bnr. 1 fnr. 9 reguleres til et formål som er 
forenlig med festekontrakten og det spillerom OvF er villig til å endre til om nødvendig. Det vil si at 
bruk av arealet etter pbl. Er bestemt til et annet formål enn bolig- eller fritidshus. 
Oppstart av planarbeidet forholder seg til politisk vedtak (KS 45/18, 21.06.2018). Det er som 
OvF skriver pågående forhandlinger om deling av deler av eiendommen som OvF fester bort 



  
 
 

  
 
 

 

til kommunen. Det blir dialog med OvF i den videre planprosessen for å om mulig kunne enes 
om forutsetningene videre for eiendommen.  
 
Statens vegvesen. e-post av 15.04.2019, sak/dok.nr. 18/1561-9. 

1. Gausdal kommune er i gang med kommuneplanens arealdel, og boligområdene her må ses i 
sammenheng med denne planen. 
 
Forslag til kommuneplanens arealdel legger ikke opptil noen nye områder for boliger 
i Østre dalføret. Kommunens intensjon er å avklare arealbruken i dette området før 
vedtak av kommuneplanens arealdel. 

 
2. Planprogrammet angir trafikksikkerhet og trygg skoleveg som et av temaene som skal utredes 

og vi er tilfreds med det.  
 
Ok. 
 

3. Vi mener at området sett i forhold til samordna areal og transportplanlegging også bør 
omtales.  
 
I hovedsak bestående bygg pluss areal nyttet til parkeringsplass i forbindelse med 
barnehagedrift. En reguleringsplan for «noen få» boliger vil ikke bryte med 
intensjonene i statlig retningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Vil bli ytterlige omtalt i planbeskrivelsen og et moment i 
konsekvensutredningen. 

 
4. Planområdet inkluderer Østre Gausdal bygdehus og inkluderer atkomst til området fra fv. 254 

Østringsvegen. Området ligger noe over 4 km fra Fjerdum skole. Det mangler gang- og 
sykkelveg langs fv. 254 mellom området og tidligere Voll skole. På grunn av avstanden, men 
kanskje særlig på grunn av farlig skoleveg, vil barn i området være avhengig av skolebuss. Det 
er økende trafikk til turistområder på Skei og det er en problemstilling at denne trafikken får 
konsekvenser for trafikksikkerhet i bygda. 
 
Dette er tema for utredning jf. planprogrammet pkt. 2.4. Trafikksikkerhet og trygg 
skoleveg. 
 
Ferdsel til skole vil bli med buss i likhet med andre skolebarn som bor såpass langt 
unna skolen. Barn/unge og fritidsaktiviteter blir ytterligere belyst i 
konsekvensutredningen. 

 
5. God bussholdeplass må tas med i planleggingen. I sørgående retning stopper bussen inne på 

plassen foran bygdehuset, men på grunn av dårlige siktforhold nordover anser busselskapene 
det problematisk å bruke denne plassen i nordgående retning. Dersom det legges opp til økt 
boligbygging mener vi busstopp i begge retninger må løses i planen og det må settes 
rekkefølgebestemmelser til gjennomføring av tiltak.  
 
Vi vil måtte vurdere behovet for å utvide planområdet slik at det kan reguleres 
holdeplasser i begge kjøreretninger. Innspillet tas med i det videre planarbeidet. 



  
 
 

  
 
 

 

 

Advokatfirmaet Mageli, brev datert 12.04.2019, sak/dok.nr. 18/1561-10. 

Like lydene brev som i sak/dok.nr. 18/1561-8. 
 
Oppland fylkeskommune, brev datert, sak/dok.nr. 18/1561-11. 
Merknader fra Regionalenheten 
Boliger 

1. «Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland» ble godkjent i juni 2016. Mål og 
strategier i denne planen skal legges til grunn for kommunal planlegging. I Gausdal er Segalstad 
bru definert som områdesenter og Follebu som lokalsenter. Det foreslåtte boligområdet ligger 
va. 6 km nordvest for kommunesenteret, og er slik sett ikke i tråd med det overordna nasjonale 
målet om å styrke landets tettsteder gjennom lokalisering av boliger. På en annen side er 
eiendommen allerede tilrettelagt med bebyggelse og nødvendig infrastruktur, slik at en bruk av 
området til boligformål vil kunne vurderes.  
 
I hovedsak bestående bygg pluss areal nyttet til parkeringsplass i forbindelse med 
barnehagedrift.  

 
2. Høy utnyttelse av området vil ikke være i samsvar med samordnet areal- og 

transportplanlegging, og utnyttelsen av området bør vurderes med hensyn på dette og sees i 
sammenheng med planlagte nye utbyggingsområder og rammer for utnyttelse i forbindelse med 
kommuneplanens arealdel.  
 
En reguleringsplan for «noen få» boliger vil ikke bryte med intensjonene i statlig 
retningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Vil bli ytterlige 
omtalt i planbeskrivelse og et moment i konsekvensutredningen. 

 
3. Forventer at barn og unges interesser ivaretas i planarbeidet. Dette omfatter medvirkning, og 

tilrettelegging for et godt bomiljø for barn og unge i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det er viktig at planen sikrer godt bomiljø samt 
gode oppvekst og levekår.  
 
Barn og unges interesser skal ivaretas jf. planprogrammet pkt. 2.4. 
 
Attraktivt bomiljø er viktig, det er per i dag noen boliger knyttet til planområdet. 
Ytterligere boligbebyggelse vil kunne styrke mulighetene for et godt bomiljø til fordel 
for et område som ikke lenger er i aktiv bruk og dermed ikke vedlikeholdt. Vi trenger 
noen boliger utenfor tettstedene også for større valgfrihet/ulikt bomiljø. 
 

4. Tilrettelegging for trafikksikker ferdsel til skoler og fritidsaktiviteter vil også være et viktig 
tema. 
 
Dette er tema for utredning jf. planprogrammet pkt. 2.4. 
 



  
 
 

  
 
 

 

Ferdsel til skole vil bli med buss i likhet med andre skolebarn som bor såpass langt 
unna skolen. Barn/unge og fritidsaktiviteter blir ytterligere belyst i 
konsekvensutredningen. 
 

5. Planarbeidet bør også omfatte vurderinger i forhold til universell utforming og tilgjengelighet 
for alle.  
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, og skal 
ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. TEK 17 
konkretiserer prinsippet om universell utforming i bygg. 
 
Tas til etterretning. 
 

6. Gjennom bestemmelsene til planen har kommunen muligheter til å stille krav til estetikk, 
stedstilpasning, farge- og materialbruk samt møne- og gesimshøyder ha særlig stor betydning 
for opplevelsen av området. 
 
Plan- og bygningsloven § 12-7 gir hjemmel for det Fylkeskommunen her påpeker og 
vil bli fulgt opp i reguleringsbestemmelsene. 
 
Tas til etterretning. 
 
 

7. Opplandstrafikk gjør oppmerksom på at bussen i dag bruker areal inne i planområdet som 
holdeplass. I det i videre arbeidet må holdeplassløsning for kollektivtrafikk og skoleskyssen 
belyses. Det er behov for areal slik at kollektivtrafikken får mulighet for å stoppe slik som i 
dag.  
 
Vi ser behovet for i bedre tilbud til holdeplassløsninger, og vil måtte vurdere behovet 
for å utvide planområdet slik at det kan reguleres holdeplasser. Innspillet tas med i 
det videre planarbeidet. 
 

8. Kulturarv: ut fra våre arkiv har vi ikke kjennskap til at det foreslåtte tiltaket vil komme i 
konflikt med kulturminner.  
 
Tas til etterretning. 
 

 
Fylkesmannen i Innlandet, brev datert 08.05.2019, sak/dok.nr. 18/1561-12. 

Fylkesmannen har på det nåværende tidspunkt ikke spesielle merknader til planarbeidet, men 
viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser og 
Fylkesmannens brev til kommunene om forventninger til kommunal arealplanlegging kap. 2 og 
3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi forventer også at kap. 1 om prosess og 
planforberedelser blir fulgt opp. 
 
Tas til etterretning. 

 



  
 
 

  
 
 

 

VURDERING: 
Administrasjonen viser til de merknader som har kommer inn til planprogrammet, og til 
kommentarene. Det er i all hovedsak tatt hensyn til merknadene i det reviderte forslaget til 
planprogram som nå foreligger til behandling. Mange av de synspunktene som er kommet fram 
gjennom høring og offentlig ettersyn vil bli tatt med som innspill til det videre planarbeidet. 
 
Det påpekes fra flere hold at en regulering til boligformål er i strid med «Regional plan for 
attraktive byer og tettsteder i Oppland» og SPR for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, og slik sett ikke oppfyller nasjonale og regionale føringer for å styrke 
landets tettsteder gjennom lokalisering av boliger. På området står det allerede bygninger og 
det er boliger i umiddelbar nærhet til planområdet. Det legges ikke opp til noe nytt boligfelt 
eller et område med stor utbygging, kommuneplanens arealdel legger ikke opptil ytterliggere 
områder til boligformål i det østre dalføret. Kommunen mener at en utbygging av dette 
omfanget dermed kan forsvares.  
 
Rådmannen tilrår at planprogrammet godkjennes slik det foreligger.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planprogram for detaljreguleringsplan Myra datert 29. mai 2019 godkjennes i henhold til Plan- 
og bygningslovens § 12-9. 
 


