
Fargerivegen 4 
 
Oppsummering av Fylkesutvalgets vedtak i fbm. offentlig ettersyn med kommentarer fra 
tiltakshaver. 
 
I fbm. offentlig ettersyn i perioden 12.02. – 25.03.2020 har Fylkesutvalget i Innlandet 
fylkeskommune vedtatt uttalelse til planforslaget i møte den 21.04.2020. 
 
Fylkesutvalgets vedtak:  
1. Fylkesutvalget mener det er positivt at det planlegges leiligheter i sentrum av Segalstad 
bru.  
 
2. Fylkesutvalget mener det er uheldig at saken ikke har vært meldt inn til Regionalt 
planforum for drøfting.  
 
3. Fylkesutvalget mener det er uheldig at detaljreguleringsplanen for Fargeveien 4 på flere 
vesentlige punkter fraviker fra en nylig vedtatt overordnet plan (Områdereguleringsplan for 
Segalstad bru, 2018) og slik undergraver planverkets betydning for helhetlig og langsiktig 
tettstedsutvikling.  
 
4. Fylkesutvalget fraråder at det tillates parkering i første etasje på begge boligblokkene. 
Dette er i strid med bestemmelsen i overordnet plan (§ 5.3.2 d) som sier at første etasje på 
bebyggelse som vender ut mot sentrumsgatene (deriblant Fargerivegen) skal benyttes til 
forretning/tjenesteyting. Fylkesutvalget mener det er nødvendig å fastholde prinsippet om 
publikumsrettede funksjoner på gateplan i tettstedet for å stimulere til aktivitet og 
opplevelser (landsbyliv). 
 
5. Fylkesutvalget mener høyden og utformingen på de to boligblokkene bryter med stedets 
karakter. Bebyggelsens arkitektur er ikke i prinsipiell overenstemmelse med eksisterende 
bygningsmiljø slik retningslinjene tilsier og planbestemmelse § 5.1.3 i planforslaget og  
§ 3.3.3 i overordnet plan krever. Fylkesutvalget frarår utformingen med hjemmel i pbl. § 1.1. 
 
Kommentarer: 
1. Tas til etterretning. 
 
2. I flg. hjemmesiden til Innlandet fylkeskommune står det at kommuneplaner, 
kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for regionalt planforum å få 
innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater. Dette planforslaget kan neppe gå inn 
under begrepet større reguleringssaker. Planområdet er på ca. 5,2 dekar, der ca. 1,8 dekar 
reguleres til blokkbebyggelse og ca. 0,9 dekar til uteoppholdsareal, mens resterende areal i 
hovedsak utgjør grøntområder og gang- og sykkelveg. Planforslaget tar hensyn til 
grøntstruktur og gang- og sykkelveg i områdeplanen. Området er planavklart som 
byggeområde både gjennom kommuneplanen og områdeplanen for Segalstad bru. Det ble 
heller ikke varslet innsigelse fra regionale myndigheter ved oppstart av detaljreguleringen. 
En ser derfor ikke at det har vært behov for å legge fram saken i planforumet.  
 
 



3. En kan ikke si seg enig i dette. At planforslaget avviker fra enkelte punkter i 
områdeplanens bestemmelser anses å liten grad å undergrave en helhetlig og langsiktig 
tettstedsutvikling. Dette er gjennomgått og beskrevet i planbeskrivelsen til planforslaget og i 
kommunens saksframlegg ved førstegangsbehandlingen. Planområdet er på totalt ca. 5,2 
dekar. Av dette omfatter byggeområdet inkludert uteoppholdsarealer ca. 2,7 dekar, og utgjør 
med dette et lite område i fht. øvrig del av regulert sentrumsområde. Området ligger i tillegg 
ved enden av en blindveg. En har ikke sett at planområdet og naboeiendommene har noen 
gjensidige utfordringer eller muligheter, sett opp mot områdeplanen, som tilsier behov for 
felles detaljregulering. De øvrige to hovedeiendommene innenfor S1 og S2 er utbygd med 
nærings-/forretningsarealer og leiligheter, som forventes å ha lang levetid og uten behov for 
ytterligere detaljplanlegging.  
 
4. Første etasje er forberedt for å kunne bygges om til næring/handel dersom markedet 
skulle endre seg i framtiden. Dette går fram av planutvalgets vedtak i møte den 07.02.2020 
og av planbeskrivelsen. Det har gjennom flere år før detaljreguleringen startet, vært jobbet 
aktivt med å få til ny virksomhet på eiendommen i form av handel, tjenesteytende 
virksomhet eller annen næringsvirksomhet, i tillegg til mulig flytting av eksisterende handel. 
Tiltakshaver synes det er beklagelig at dette ikke lyktes, og har derfor konsentrert seg om å 
få til en utbygging innenfor planområdet med leiligheter, som vil være med på å bidra til økt 
etterspørsel etter varer og tjenester på Segalstad Bru. Det er allerede bra utvalg av handel 
og tjenester/service både på denne siden og den andre siden av Gausa. Regulert sentrums-
område i områdeplanen er stort i avgrensing, og det vil være gode muligheter for etablering 
av nye lokaler til både forretninger og tjenesteyting når etterspørselen bare blir tilstrekkelig 
stor nok. 
 
5. Bestemmelsene til områdeplanen med krav om minimum 3 etasjer i dette området, 
avviker med nærliggende eksisterende bebyggelse, inneholdende forretninger og leiligheter i 
inntil 2 etasjer med skråtak, og som var moderne den gang de ble bygd. Planområdet ligger 
også i nær tilknytning til et relativt stort industriområde, trevarebedriften Gausdal Bruvoll, 
som preger tettstedet på sin måte. Det er ingen kulturhistoriske bygninger her som det må 
tas hensyn til. Skal sentrumsområdene bebygges med høy utnyttelse og transformeres slik 
områdeplanen legger til rette for, er dette et bra sted å starte, uten at det gir for mange 
utfordringer i fht. stedet og omgivelsene.  


