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1. INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn 

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 Holsbakkkan. 
 
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 planer ble presentert i regionalt planforum. Disse ble justert frem mot oppstartsmøte 
med kommunen 14.09.2018. Temaene fra regionalt planforum vil bli beskrevet nærmere i 
planprogrammet. 
 

 

1.2 Hensikten med planarbeidet 

Dagens dagligvareforretning ligger på nordsiden av fylkesveg 341. Her er det for knapt med areal 
både til å utvide forretnings- og parkeringsarealet. Areal for ny forretning ligger på sørsiden av 
fylkesvegen, mot Kornhaugen. Her er det allerede regulert et område til bolig/ forretning og 
parkering, men formålsområdet må utvides inn i areal regulert til park.  Dette utløser krav om 
planprogram.  



REGULERINGSPLAN FOR HOLSBAKKAN 1-6 - PLANPROGRAM Side - 5 - 

 

1.3 Vurdering av konsekvensutredningsplikt og behov for planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram ved varsling av oppstart 
av reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). Deler av 
planområdet ligger ikke inne som utbyggingsområde i gjeldende reguleringsplan/ kommuneplan.  

Iht. forskriftens § 6, vedlegg II, pkt 11 j) og 13 faller planarbeidet inn under forskriften. Planarbeidet 
innledes derfor med utarbeidelse av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for 
planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. 

Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i 
betraktning under forberedelsen av plan og tiltak.  

I henhold til KU-forskriften § 14 skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken 
anses viktige for miljø og samfunn 

b) forholdene som etter kapittel 5 (innholdet i konsekvensutredningen) skal utredes, og hvilke 
metoder som er tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap 

c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen 

d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra 
særlig berørte grupper og andre. 

 

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.  

De innspill og kommentarer som kommer inn blir referert og kommentert og eventuelt innarbeidet. 
Planprogrammet skal deretter fastsettes av kommunestyret på bakgrunn av forslaget og uttalelsene 
som kommer inn. Selve planforslaget med plankart og bestemmelser skal utarbeides på grunnlag av 
fastsatt planprogram. 

 



REGULERINGSPLAN FOR HOLSBAKKAN 1-6 - PLANPROGRAM Side - 6 - 

 

 

2. PLANOMRÅDET OG OMGIVELSENE 

 

2.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger sentralt plassert i Follebu sentrum, inntil FV 255 (Gausdalsvegen) og FV 341 
(Holsbakkan).  
 

 

Planområdet markert i oversiktskart 

 



REGULERINGSPLAN FOR HOLSBAKKAN 1-6 - PLANPROGRAM Side - 7 - 

 

2.2 Landskap og terrengforhold  
Nedre delen av planområdet, nærmest fylkesvegene er tilnærmet flatt, deretter skråner terrenget 
oppover mot Kornhaug. Det er en høydeforskjell på ca 10 meter fra byggene på Kornhaug ned til det 
flate partiet nær fylkesvegen. 
 

 

Kart med plangrense og 1 meters koter 

 

 

Foto mot planområdet fra Gudbrandsdalsvegen (FV 255). Dagens Kiwi til venstre i bildet. 
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Deler av planområdet med Kornhaug og åsen i bakgrunnen 

 

2.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Planområdet grenser inntil Kornhaug der bygningene er vernet etter kulturminnelovens § 15. 
Tilhørende parkanlegg er vernet etter kulturminnelovens § 19. Det er viktig at hensynet til Kornhaug 
og parken ivaretas gjennom planarbeidet.  
 
Kornhaug er fra 1892 er en av Norges første privatboliger i fullt utviklet dragestil. Huset ble fredet av 
Riksantikvaren 16. juni 2014.  
 

 

Kornhaug 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Dragestil
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2.4 Grøntstruktur og vegetasjon 

Kornhaugparken og del av gang- og sykkelveg langs Holsbakkan (FV 341) er mye brukt av 
lokalbefolkningen. Parken ligger mellom Kornhaug og arealet mot FV 255 som det er ønskelig å 
utvikle. Parkområdet er regulert til park i gjeldende reguleringsplan, men den delen av parken som 
ligger innenfor plangrensa er ikke vernet. 

Parken består av en større flate med plenareal og paviljong, med tilhørende amfi i skråning mot 
Kornhaug. Skråningen er kledd med bjørketrær og buskvegetasjon. Flyfoto under viser tre områder 
der det er viktig å ivareta vegetasjon: 

- Mellom FV341 og turveg 

- Vegetasjon i skråning mellom Kornhaug og et flatere plenareal med paviljong 

- Randsone med vegetasjon mot dyrket mark sør-øst for planområdet 

Turvegen langs Holsbakkan brukes mye, både på vei til skole og turområder. I gjeldende 
reguleringsplan er det regulert en turveg også øst i planområdet, men den er ikke opparbeidet. 
Denne turvegforbindelsen må videreføres gjennom planarbeidet og kobles på eksisterende gangfelt 
over FV 255. 

 

 

Flyfoto fra Norge i bilder med plangrense og 10 meters koter 
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Dagens parkareal med byggene på Kornhaugen i bakgrunnen. Skråning er opparbeidet som et amfi. 
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2.5 Flom, skred og grunnforhold 

Vest i planområdet går bekken Finna. Aktsomhetskart under viser potensiell fare for jord- og 
flomskred langs Finna og i boligområde øst for planområdet. NVE har tidligere uttalt til kommunen at 
flom/ skredfarefare må utredes.  

Løsmasser består av morenemateriale i tykt dekke. 

 

 

Potensiell skredfare markert i kart fra miljostatus.no 
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2.6 Veg, parkering og teknisk infrastruktur 

Det ligger i dag en parkeringsplass rett sør for FV 341 (Holsbakkan) som blant annet blir benyttet av 
kunder ved Kiwi når det ikke er ledige plasser. Parkeringsplassen utenfor dagens Kiwi har ca 20 
plasser. Avkjøring til parkeringsplassen sør for Holsbakkan ligger nær fylkesvegkrysset og må få 
justert plassering i planforslaget. 

 

2.7 Lokaliseringsfaktorer 
Follebu tettsted har ca. 1150 innbyggere i sentrum. Fylkesvei 255 knytter tettstedet til Segalstad Bru 
og Lillehammer. Avstand mellom Follebu og Segalstad Bru er ca. 4 km. I Gausdal kommune er det 
Segalstad Bru som er områdesenter.  
 
Handelssentrum i Follebu tettsted er konsentrert langs Gausdalsvegen, nær krysset FV 255/ FV 341/ 
FV 315 og består av noen få butikker. Mesteparten av bebyggelsen i sentrum er boligbebyggelse. 
 

 

Kartutsnitt som viser planområdets plassering i forhold til viktige funksjoner, slik som skole. 

 

 

2.8 Risiko og sårbarhet 

Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse iht. plan- og bygningslovens § 4-3. Det er gjort en foreløpig 
gjennomgang i kap. 5.5. Eventuell risiko for naturverdier utredes i konsekvensutredningen. 

 



REGULERINGSPLAN FOR HOLSBAKKAN 1-6 - PLANPROGRAM Side - 13 - 

 

 
 

3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

 

3.1 Nasjonale og regionale føringer 

Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som 
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen 
uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes: 
 

Stortingsmeldinger 

- St.meld. nr 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 

- Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen - God helse – felles ansvar 

 

Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv 

- FOR-2014-09-26-1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

- FOR-2009-09-04-1167 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

- Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging 

- T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

- Retningslinje 2/2011 NVE, Flaum- og skredfare i arealplanar, revidert 22.05.2014. 

 

Regionale føringer 

- Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging i Oppland 

- Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 

- Regional plan for klima og energi for Oppland (2013-2024) 
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3.3 Kommunale føringer 

 

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.  
 
I gjeldende reguleringsbestemmelser er det oppgitt BYA på 50% og maks mønehøyde på 11 meter. 
Hovedregel er bebyggelse med saltak, men deler av bebyggelse kan utformes med andre vinkler.  
 
Antall parkeringsplasser er 2 plasser per 100 m2 bebygd gulvareal.   
 
For Kornhaugparken er det angitt at det skal anlegges lekeplasser, ball-løkker og lignende. 
 
 

 

Planområdet markert i kart med gjeldende planer.  
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4. TILTAKET 

Det er utarbeidet en foreløpig skisse/ situasjonsplan som viser mulig plassering av nytt 
forretningsbygg på sørsiden av Holsbakkan (se under). Bygget planlegges plassert mot Gausdalsvegen 
og med parkering i bakkant. Det foreslås ny avkjøring til området et stykke oppover Holsbakkan. Det 
understrekes at skissen er midlertidig og løsning med skissert snuplass vil blant annet bli justert. 

Det er også utarbeidet et volumstudie der det er sett nærmere på byggehøyder, volumer og 
fargebruk. Se illustrasjoner neste side. 

Det er ønskelig å videreføre kombinert formål; forretning/ bolig/ kontor med krav om at 1. etasje skal 
benyttes til forretningsformål. Planen vil ta utgangspunkt i boliger på plan 2. 
Nye planbestemmelser vil ha gjeldende bestemmelser som utgangspunkt, med tilpasninger til et 
funksjonelt forretningsbygg, samtidig som det skal tilpasses omgivelsene.   

 

 

Foreløpig skisse for planlagt utbygging (illustrasjon: Vardehaugen AS) 
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Volumstudie med forslag til oppdeling av bygningsvolumer (illustrasjon: Vardehaugen AS) 

 

Skissen over viser noen av de prinsippene det er ønskelig å ivareta gjennom planarbeidet: 
 

- Oppdeling av volumer for bedre tilpasning til omkringliggende bebyggelse 

- Forretningsareal i 1. etasje og boliger /eventuelt kontorer over 

- Gangsone inn mot bygget 

- Grønn skjerming mot parkeringsareal 

- Variert fargebruk 

- Utbedring av parkområdet 

- Ivaretagelse av vegetasjonsskjermer 

- Innganger fra flere sider av bygget 
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5. PLAN OG UTREDNINGSTEMA 

 

5.1 Generelt 

I dette planprogrammet er det fokusert på de problemstillinger og temaer som er 
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre om planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som 
skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 

 

5.2 Avgrensning og metode for utredningen  

I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal konsekvensutredes.  

Dagens situasjon beskrives.  

Ut fra dagens situasjon (0-alternativet) gjøres en skjønnsmessig vurdering av konsekvenser i en 
femdelt skala:  

• Stor positiv konsekvens 

• Liten positiv konsekvens 

• Ubetydelig konsekvens 

• Liten negativ konsekvens 

• Stor negativ konsekvens 

 

Datagrunnlaget baseres i hovedsak på kjent kunnskap i form av databaser (ulike kartinnsynsløsninger 
som NVE, Miljøstatus). 

Utredningstemaene presenteres i egne kapitler, og behov for eventuelle avbøtende tiltak skal 
vurderes.  

Tema som ikke er egnet for konsekvensgradering, eksempelvis teknisk infrastruktur, gis en kort 
redegjørelse. 

Konsekvensvurderingene sammenstilles i en tabell, og det konkluderes ut fra denne. 

0-alternativet 

0-alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon og planstatus. Konsekvensene skal 
vurderes ut fra hva gjeldende planstatus gir adgang til å benytte området til.  
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5.3 Tema som skal konsekvensutredes 

• Kulturmiljø: Tiltakets innvirkning på nærliggende fredet bygning med tilhørende parkområde 
(Kornhaug). 

• Fortetting/ senterstruktur: Vurdere alternativ plassering av bygg og parkeringsareal. 

• Estetikk og byggeskikk: Nær- og fjernvirkning, tilpasning til eksisterende omgivelser, 
utnyttelsesgrad, volumer og byggehøyder.  

Planområdet ligger svært sentralt i Follebu og det planlagte prosjektet må bidra til en positiv 
utvikling av Follebu sentrum. Det må tas hensyn til den nærliggende parken og 
forbindelseslinjer gjennom planområdet. Nybygg bør få en utforming som tar hensyn til 
omgivelsene, da særlig Kornhaug som er fredet. Bygningsvolumer, byggehøyde, takform og 
materialbruk (bruk av tre) vil være viktige tema å se nærmere på. Dagens 
dagligvareforretning har et areal på ca 880 m2, mens ny forretning kan få et areal på ca. 1400 
m2.  

• Grønnstruktur/ park: Tiltakets påvirkning på nærliggende park og eksisterende/ planlagte 
forbindelseslinjer. Barn og unges interesser. 

• Trafikkforhold: Trafikksikre løsninger internt og til planområdet skal sikres og redegjøres for i 
planbeskrivelsen.  

• Flom og ras: Fare for jord- og flomskred langs Finna skal kartlegges, samtidig som 
flomsituasjon skal utredes (vannlinjeberegning). Det skal foreslås tiltak for 
overvannshåndtering og fordrøyning (på egen tomt). Det skal foreslås tiltak for sikring mot 
oversvømmelse fra Finna. 

 

 

5.4 Andre tema som utdypes i planbeskrivelsen 

• Lokaliseringsfaktorer: Avstand til skole, servicetilbud, friområder, kollektivtilbud. 

• Landskap: Vurdere tiltakets virkning på overordnet landskap. Eventuell beskrivelse utover 
konsekvensutredning av estetikk og byggeskikk. 

• Biologisk mangfold: Vurdere påvirkning på ev. arter i og ved bekken Finna ut fra kjent 
kunnskap. 

• Vannforsyning, avløpsforhold: Redegjørelse for eksisterende og framtidig vann- og 
avløpsanlegg. 

• Støy: Det må lages en støyutredning for støy fra fylkesveger.    

• ENØK: Mulighet for alternative energikilder skal redegjøres for iht. TEK 17. El-billading skal 
omtales. 

• Kornhaugparken: Tiltak for forbedring av parkarealet med sikte på økt attraktivitet som 
kompenserende tiltak for omdisponering av grøntareal. 
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5.5 Risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i DSBs 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade 
på eiendom/infrastruktur med mer.  

Det er utarbeidet en foreløpig/grov ROS-analyse i tabellen under.  

Tema i sjekklisten er hentet fra «GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging» (DSB). 

 

Tema Vurdering 

Naturrisiko 

Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, 
snø) inkludert 
sekundærvirkninger 

Aktsomhetsområde for flom- og jordskred langs bekken Finna. Temaet må 
utredes.  

Erosjon Erosjonsrisiko på dyrket mark rett sør for planområdet. 

Flom i vassdrag Flomfare langs Finna. Krav om utredning. Vannlinjeberegning. Sikrings- og 
fordrøyningstiltak 

Overvann Det forutsettes prosjektering av stikkledninger/grøfter og føring av 
overvann langs interne veger.  

Sterk vind, storm/orkan Innlandet generelt er lite utsatt for sterk vind.  

Store nedbørmengder Ikke kjent spesielle problemer i dag.  

Snø/is Det må settes av tilstrekkelig med areal til langs veger og parkeringsplass. 

Skog- og lyngbrann Ikke relevant. 

Radon Moderat til lav forekomst av radon. Radonforebyggende tiltak skal uansett 
innarbeides i alle boligbygg iht. TEK 10 § 13-5. 

Kritiske samfunnsfunksjoner Ikke relevant. 

Virksomhetsrisiko 

Samferdselsårer som vei, 
jernbane, luftfart og skipsfart. 

Ikke relevant 

Infrastrukturer for forsyninger av 
vann, avløps- og 
overvannshåndtering, energi, 
gass og telekommunikasjon. 

Normalt ingen større risiko for skade på etablert VA-anlegg. Normalt liten 
fare for skade på strøm og telekommunikasjon i denne typen område. 
Overvannshåndtering. 

Tjenester som skoler, 
barnehager, helse-institusjoner, 
nød- og redningstjenester. 

Ikke relevant 

Ivaretakelse av sårbare grupper. Barn og unge. Turveg brukt som skoleveg. 

Næringsvirksomhet 

Samlokalisering i 
næringsområder. 

Ikke relevant 

Virksomheter som forvalter 
kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer. 

Ikke relevant 
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Virksomheter som håndterer 
farlige stoffer, eksplosiver og 
storulykkevirksomheter. 

Ikke relevant 

Damanlegg. Ikke relevant 

Forhold ved utbyggingsformålet 

Om utbyggingen medfører nye 
risiko- og sårbarhets-forhold i 
planområdet. 

Større trafikk, kryssing av turveg. 

Forhold til omkringliggende områder 
Om det er risiko og sårbarhet i 
omkringliggende områder som 
kan påvirke 
utbyggingsformålet og 
planområdet. 

Ikke relevant 

Om det er forhold ved 
utbyggingsformålet som kan 
påvirke omkringliggende 
områder. 

Må vurderes nærmere ved utført utredning vedrørende flom og ras. 

Forhold som påvirker hverandre 
Om forholdene over påvirker 
hverandre, og medfører økt 
risiko og sårbarhet i 
planområdet. 

Nei 

Naturgitte forhold og effekt av 
klimaendringer. 

Kan gi økt flom- og skredfare. Utredning må utføres med romslige 
marginer. 

 

 

5.6 Avbøtende tiltak 

Konsekvensutredningen skal belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak. 
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6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 

 

6.1 Organisering og styring 

Areal+ AS utarbeider planprogram og reguleringsplan med konsekvensutredning på vegne av 
oppdragsgiver Lykstad og Owren Eiendom AS. 

 

6.2 Medvirkning, informasjon og planprosess 

Det legges vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir mulighet for medvirkning 
utenfra rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte parter og interesser 
sikres mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  

Det planlegges avholdt åpent informasjonsmøte underveis i planprosessen, eventuelt eget møte med 
barn og unge. Dette vil bli annonsert. Det planlegges også å drøfte planarbeidet i regionalt planforum 
før planforslaget sendes på høring, og spesielt i samråd med Kulturarvenheten. Det vil bli dialog med 
Follebu musikkforening angående paviljong og amfi i parken. 

Igangsetting av planarbeidet kunngjøres i GD, på www.arealpluss.no og på kommunens 
internettsider. Naboer, regionale myndigheter og andre instanser tilskrives samtidig, og 
planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. Innspillene som kommer inn vil bli oppsummert/ ev. 
innarbeidet i planprogrammet.  

Revidert planprogram legges deretter frem for fastsetting hos planutvalget i Gausdal kommune.  

Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram. 
Ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet ved behov.   

Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli 
kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.arealpluss.no samt Gausdal kommunes nettsider.   

Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de 
samme dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget i rådhuset.  

 

http://www.arealpluss.no/
http://www.arealpluss.no/
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6.3 Fremdriftsplan  

Fremdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres ett offentlig ettersyn av planprogrammet 
og ett offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Endringer i fremdriftsplanen kan skje dersom 
det blir nødvendig med flere offentlig ettersyn eller av kapasitetsmessige årsaker.  

  

PLANFASE AKTIVITETER/MILEPÆLER MÅNED 

 

Oppstarts-
fase 

Avklare rammer og utfordringer August - desember 2018 

Utarbeide forslag til planprogram November 2018 – januar 2019 

Forhåndsgodkjenning av planprogram (planutvalget) Februar 2019 

Kunngjøring av oppstart av planarbeid og utlegging av 
planprogram til offentlig ettersyn  

Februar 2019 

Oppsummering av innspill og utarbeidelse av endelig 
planprogram 

Mars 2019 

Vedtak av planprogram (planutvalget) April 2019 

Utrednings-
fase inkl. 
regionalt 
planforum 

Planutvikling og utredninger, inkl. medvirkning Februar – april 2019 

Utarbeidelse av konsekvensutredning og forslag til 
reguleringsplan 

Mars – april 

Innsending April 2019 

Regionalt planforum Mai 2019 

1.gangs 
behandling 

Politisk behandling og vedtak om offentlig ettersyn  Juni 2019 

Offentlig 
ettersyn 

Offentlig ettersyn, åpent møte Juni – August 2019 

Vedtak Vedtak i planutvalget og kommunestyret September 2019 



 


