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KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN 
BOLIGOMRÅDE - GLØR IKS  
 
Vedlegg: Klage fra GLØR IKS, datert 18.09.2020.
  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Særutskrift sak 54/2020, detaljreguleringsplan 
Fjerdumskogen boligfelt. 
 
SAMMENDRAG: 
GLØR IKS påklager manglende redegjørelse for renovasjonsløsning i Reguleringsplan 
for Fjerdumskogen boligfelt. Ønsker at det avsettes areal til felles renovasjonsanlegg. 
Kommunedirektøren vurderer at klagen ikke bør tas til følge. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Planvedtak: Detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde ble vedtatt av 
kommunestyret den 27.08.2020 i sak 54/2020.  
 
Melding om vedtak ble kunngjort for alle sakens berørte parter i brev datert 01.09.2020 og 
kunngjort i Gudbrandsdølen Dagningen den 15.09.2020, med klagefrist 06.10.2020.  
 
Klagen: 
Det foreligger skriftlig klage på vedtaket fra GLØR IKS datert 18.09.2010, sak.dok.nr: 
19/999-48. Klagen er dermed fremsatt innen fristen, jf. fvl. § 29 første ledd.  
 
Klagen fra GLØR IKS kan oppsummeres slik: 
«Klager på manglende redegjørelse for hvordan renovasjonsløsningen er planlagt løst for 
boligene ..» og «Det bør etter vårt syn settes av areal for et felles renovasjonsanlegg med 
nedgravde oppsamlingsenheter på et strategisk punkt der de fleste naturlig passerer. Dette for 
å redusere belastningen det er med lastebiltrafikk inn i et boligområde, med tanke på støy og 
trafikksikkerhet». «Alternativt bør det redegjøres for så detaljert som mulig hvordan 
renovasjon er tenkt løst, slik vi kan forsikre oss om at dette er ivaretatt ihht. forskrift for 
kommunal renovasjon». 
 
Kommunens behandling av renovasjon under planprosessen kan oppsummeres slik: 
Planarbeidet ble varslet med oppstartsbrev til naboer, fagorganisasjoner og sektormydigheter 
den 27.03.2019, deriblant GLØR. GLØR leverte ikke innspill til varsel om oppstart.  



  
 
 

  
 
 

 

GLØR fikk plandokumentene oversendt ved offentlig ettersyn av planforslaget. 
Høringsfristen var 25.03.2020. GLØR kom i den forbindelse med følgende merknad (ESA 
19/999-29 den 14.02.2020) (forkortet): 
«Det er ikke gjort rede for hvordan renovasjon er tenkt løst for boligene som bygges her. Det 
må legges vekt på å finne renovasjonsløsninger som tilfredsstiller beboernes behov, og som 
ivaretar GLØRs krav til tilgjengelighet og sikkerhet, i tillegg til at det er minst mulig visuelt 
forstyrrende. Der det planlegges kjøring med lastebil må kravene til kjøring med lastebil, 
kjøretøy L tilfredsstilles». 
 
Til sluttbehandling av saken i kommunestyret var det et vedlegg «Høringsuttalelser med 
administrasjonens kommentarer», hvor følgende kommentar av merknaden ble gitt:  
«Tas til orientering.  
Det vil være ordinær husholdningsrenovasjon med sortering i området. Vegene i 
boligområdet er planlagt med standard som dekker behovet for renovasjonsbiler. I enden av 
vegene er det tegna inn vendehammere».  
 
VURDERING: 
Renovasjon er ikke omtalt i plandokumentene (bestemmelser, beskrivelse og ROS-analyse), 
og det er ikke avsatt eget formålsområde for renovasjon i plankartet. Som for andre boligfelt 
av denne typen er avfallshåndtering tenkt på hver enkelt tomt med «private» dunker. Dette 
kommer også fram av kommentaren til merknaden til GLØR ved høringen, hvor det står at det 
planlagt ordinær husholdningsrenovasjon jf. over. Det ville vært en fordel om GLØR tidlig i 
planprosessen eller i sitt høringsbrev ved offentlig ettersyn hadde synliggjort at de ønsket et 
felles renovasjonsanlegg for boligfeltet. 
 
Frittliggende boligbebyggelse 
Vi kan ikke se at vi tidligere har mottatt signaler fra GLØR om at eneboligfelt skal ha 
fellesanlegg for renovasjon. Vi er enig med GLØR om at fellesløsninger/ nedgravde 
oppsamlingstanker vil være å foretrekke ved konsentrert utbygging (flermannsboliger/ 
leilighetsbygg i flere etasjer). Vi tar imidlertid GLØR sin klage som veiledning, og vurderer 
det som tjenlig at det for framtidige boligfelt med ene- og tomannsboliger også bør vurderes å 
sette av plass til felles renovasjon for mer effektiv håndtering av servicetjenester. Det er grunn 
til å tro at også Posten vil komme med krav om fellesstativ for post til fordel for enkeltkasser 
ved hver eiendom, noe som forsterker behovet for at areal til en slik plass avsettes i våre 
planer i framtiden.    
 
Valgt løsning i planen 
Planen legger opp til at avfall hentes ved innkjøringen til den enkelte tomt. Vi mener dette 
tilfredsstiller beboernes behov for renovasjonsløsning. Vegene er nøye prosjektert, og vil gi 
god tilgjengelighet og sikkerhet for renovasjonskjøretøyer.  
 
Nedgravde oppsamlingstanker 
Vi har nå sett på mulig plassering av slikt anlegg. Etter vårt skjønn bør slike 
oppsamlingstanker i plasseres før første bolig eller stikkveg, for at husholdningsavfall kan 
leveres på tur ut av boligfeltet. Anlegget må ikke plasseres så nærme fylkesvegen at det blir 
utfordringer for trafikkavvikling og for frisiktslinjer.  



  
 
 

  
 
 

 

 
For å få plass til et felles oppsamlingssted må hovedvegen inn i feltet sideforskyves. Dette vil 
legge ytterligere beslag på dyrka mark på landbrukseiendommen Fjerdumsmoen g/bnr. 224/8, 
noe man i planforslaget har søkt å gjøre så marginalt som mulig ut fra jordvernhensyn. På 
området LL_2 har eier av landbrukseiendommen tenkt å føre opp landbruksbygning. Dette 
arealet er dermed ikke tilgjengelig for omregulering. 
 
En utfordring med denne typen felt vil også være at utbygging av enkelttomter gjerne strekker 
seg over noe tid. Man kan således havne i den situasjon at det kun er et fåtall beboere som 
nytter fellesanlegget de første årene etter at anlegget er etablert.  
 
Vegen inn i feltet er nøye prosjektert med tanke på stigningsforholdene videre oppover i 
feltet, samt overvannshåndtering. En justering av veglinjen nede på flata vil få konsekvenser 
for vegen videre opp i feltet.  
 
Vegstandard i boligfeltet 
Vi har sjekket plankartet og mener at vegstandard, vendehammere m.m. er i samsvar med de 
tekniske kravene som stilles i Forskrift for kommunal renovasjon for husholdninger og 
fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer, med tilhørende vedlegg. 
 
KONKLUSJON:  
Kommunedirektøren vurderer at klagen på at det ikke er tilrettelagt for fellesanlegg for 
renovasjon i planen ikke bør tas til følge. GLØR har hatt mulighet til å spille inn dette på en 
tydelig måte før vedtak av planen. Godt utbygd vegnett gjør at innsamlingsdunker på den 
enkelte tomt er tilfredsstillende.   
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
1. Jfr. saksutredningen tas foreliggende klage datert 18.09.2020 fra GLØR IKS ikke til 

følge.  
2. Planutvalget opprettholder vedtak av Reguleringsplan for Fjerdumskogen 

boligområde, planID 201901, vedtatt 27.08.2020. 
3. Klagen sendes Fylkesmannen i Innlandet til endelig avgjørelse. 

 
 


