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SAMMENDRAG: 
Planforslaget til kommuneplanens arealdel legger til rette for bolig, frititidsbebyggelse, 
næring- og samferdselsutbygging for perioden 2019 – 2030. Planforslaget bygger på 
vedtatt planprogram og har blitt utarbeidet på bakgrunn av et godt 
kunnskapsgrunnlag. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og oversendes 
regionale og andre berørte instanser/parter til høring.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Saken gjelder behandling av planforslag for Kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune  
2019 - 2030. Planforslaget fremmes til politisk behandling for utleggelse til høring og offentlig  
ettersyn, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-14.  
 
Kommuneplanens arealdel er et strategisk styringsdokument, og legger føringer for 
arealbruken i kommunen. Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning og er et juridisk 
bindende dokument.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel og sentrale styringsdokumenter  
Kommuneplanens arealdel bygger på kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 22. mai 2014, og 
er et virkemiddel for å sikre at arealbruken bidrar til å nå de mål som der er satt. Arealdelen 
skal også fange opp andre kommunale føringer og likeså regionale og nasjonale føringer. En 
oversikt over kommunale, regionale og nasjonale føringer for planarbeidet er framstilt i 
planbeskrivelsen. 
 
Planprogrammet  
Planutvalget vedtok i sak 60/13 den 22.11.2013 oppstart og å sende planprogrammet på 
offentlig ettersyn og høring. Kommunestyret vedtok planprogrammet for planarbeidet i sak 
29/14, 17.10.2014. 
Planprogrammet signaliserte en rullering av hele planen, med gjennomgang av 
kommunedelplanene. Gjeldende plan er utarbeidet etter gammel plan- og bygningslov, noe som 
har ført til en omfattende jobb mht. å konvertere gammel plan til ny lov.  
 
Planforslaget  
Planforslaget består av følgende plandokumenter:  
· Plankart (juridisk bindende)  
· Tematiske kart (juridisk bindende) 
· Planbestemmelser og retningslinjer (Alle planbestemmelser er juridisk bindende)  
· Konsekvensutredning (KU) 
· Planbeskrivelse  
· Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
· Temakart 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Plankartet  
Plankartet gir en rettslig bindende virkning for hva kommunens arealer kan nyttes til. 
Arealformålene vises i plankartet. Plankartet skiller mellom nåværende og fremtidige 
arealformål. Opparbeidede områder er i hovedsak vist som nåværende arealformål, mens 
områder som ennå ikke er bebygd eller områder hvor planformålet endres i forhold til tidligere 
vedtatte planer vises som fremtidige arealformål.  
 
Planbestemmelsene  
Til planen er det utarbeidet generelle bestemmelser og bestemmelser tilknyttet forskjellige 
arealformål og hensynssoner. Disse er juridisk bindende. Det er også utarbeidet retningslinjer 
som utdyper bestemmelsene, og retningslinjer for tydeliggjøring av kommunens 
dispensasjonsbehandling i LNF-formålet og retningslinjer for hensynssoner.  
 
 
Planbeskrivelsen  
Planbeskrivelsen gir en beskrivelse av planens formål, målsetninger og strategier. Videre 
beskrives planforslaget, sett i lys av kommunens behov for utbyggingsarealer i kommende 
planperiode og tilgjengelig areal i gjeldende reguleringsplaner. Det er utarbeidet et 
arealregnskap til planen. Planbeskrivelsen gir en kort oppsummering i form av samla virkning 
av planforslaget for miljø og samfunn - og for risiko og sårbarhet. Samla konsekvens er 
framstilt på samme måte som for konsekvensutredningen. Likeledes vurderes risiko og 
sårbarhet ut fra de uønskede hendelsene belyst i ROS-analysen.  

Konsekvensutredning  
Kommuneplanens arealdel er omfattet av kravet til konsekvensutredning, jf. plan- og 
bygningsloven § 4-2 og forskrift om konsekvensutredninger § 6. Det er som følge av dette 
utarbeidet en konsekvensutredning av alle innspill og videreført arealbruk som var aktuelle 
etter innledende silingsprosess forslag.  
 
Konsekvensutredningen beskriver virkninger for miljø og samfunn av nye områder for 
utbygging, og vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder. Utredningen har gitt 
beslutningsgrunnlag for å vurdere om områder egner seg til foreslått arealbruk og har 
identifisert hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)  
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS) ved utarbeidelse av nye planer for utbygging. ROS-analysen viser risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

ROS-analysen er brukt for å vurdere om aktuelle områder er egnet for utbygging og om 
lokaliseringen av de nye arealene er hensiktsmessige med tanke på å unngå arealdisponering 
som skaper ny eller økt risiko og sårbarhet. 

Organisering av arbeidet og medvirkning 



  
 
 

  
 
 

 

 
Organisering  
Prosjekteier: Kommunestyret.  
Styringsgruppe: Planutvalget.  
Arbeidsgruppe: Representanter fra rådmannsgruppen, enhetsleder for regionalt 
landbrukskontor og arealplanleggerne. Arbeidet har vært organisert under teknisk enhet. 
 
Kommunens arbeid med revisjon av arealdelen ble varslet formelt ved brev datert 10. desember 
2013 og med annonse i GD den 16. desember 2013. Fristen for å komme med innspill var satt 
til 1. februar 2014, men innspill er mottatt og behandlet helt fram til planutvalgets 
førstegangsbehandling.  
 
Alle forslag er innledningsvis vurdert i dokumentene «Innspillsvurdering og silingsprosess». 
Områder som ble vurdert som aktuelle for framtidig arealbruk ble deretter konsekvensutredet 
Arealbruksformål der de positive konsekvensene/ samfunnvirkningen er større en negative 
konsekvenser, og som støtter opp under kommunens målsettinger, er foreslått i planforslaget. 

Planforslaget er i hovedsak utarbeidet av teknisk enhet, med hjelp til kartframstilling og KU fra 
Norconsult avd. Otta. Det har vært jevnlige arbeidsmøter i arbeidsgruppa. 

Orienteringer i planutvalg og formannskapet juni 2018. – og kommunestyret november 2018.  

Problemstillinger og utkast til planforslag i tidligfase ble presentert i Regionalt planforum 14. 
juni 2016 og 2. april 2019. 
 
 
VURDERING: 
Det har vært et overordnet mål å utarbeide en arealdel som bygger opp under visjonen og 
målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel. For å beholde folketallet i kommunen 
vektlegger kommunen tilstrekkelig boligreserve. Når en skal vurdere arealer i kommuneplanens 
arealdel må dette sees i sammenheng med arealer som allerede er klarlagt i Områderegulering 
Segalstad bru og kommunedelplanene i fjellet, og planreserve i vedtatte reguleringsplaner. 

I arealdelen er det flere rammebetingelser som en må forholde seg til, blant annet må en unngå 
å legge til rette for utbygging i områder som er utsatt for skred og flom, viktige naturområder, 
viktige kulturlandskap og ved viktige kulturminner. De fleste av disse områdene er avsatt med 
hensynssoner i plankartet. For lesbarhetens skyld, er disse hensynssonene vist i egne kart 
(tematiske kartutsnitt). 

For nærmere vurderinger og saksopplysninger vises det til vedlagte dokumenter. 

 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 



  
 
 

  
 
 

 

innstilling: 
 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 
kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2019 - 2030 ut til høring og offentlig 
ettersyn i åtte uker med tilsvarende forlengelse hvis fellesferien inngår i 
høringsperioden. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av politiske vedtak, i sakens dokumenter før planforslaget legges 
ut til høring og offentlig ettersyn. 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 49/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling til kommunestyret ble delt ut.  
 
Orientering:  
Arealplanlegger Rigmor Myhre orienterte om saken.  
 
Behandling, og formannskapet innspill: 
Det er planutvalget som har innstillingen til kommunestyret. Formannskapet har følgende 
innspill til kommunestyret:  
 

 I forbindelse med sin orientering om saken i kommunestyret, ber formannskapet 
administrasjonen om å gi sin vurdering av hva planutvalgets endringsforslag innebærer.  

 
Det er planutvalgets som har innstillingen til kommunestyret. Formannskapet har følgende 
innspill til kommunestyrets møte:  
 

 I forbindelse med sin orientering om saken i kommunestyret, ber formannskapet 
administrasjonen om å gi sin vurdering av hva planutvalgets endringsforslag innebærer.  
 

Planutvalget behandlet saken, saksnr. 34/19 den 07.06.2019. 
 
Behandling: 
Rigmor Myhre orienterte om kommuneplanens arealdel. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig tiltrådt med følgende tillegg og justeringer. 
 
Jan Erik Kristiansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonen bes om å kontakte skytterlaget for å sjekke ut hvilke alternativer som finnes 
for å flytte skytebanen i Forset. 



  
 
 

  
 
 

 

Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Gjeldende reguleringsplan for rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor 
Follebu, og egnet areal avsettes til boligformål. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Ole Kristian Klåpbakken (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Innspill i områdene Synstgardsetera, Roasetera (2 stk.) og Finntjernmarka tas inn igjen i planen 
som fritidsbebyggelse med moderat antall enheter. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Jan Erik Kristiansen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Omtalen av dispensasjoner i LNF-områder i planbeskrivelsen tydeliggjøres. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Eystein Fære Forseth(Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Administrasjonen bes vurdere om det er mulig å etablere næringsarealer langs Baklivegen Fv 
315 mellom Steinsgruva og Lillehammer grense. 
Forslaget enstemmig tiltrådt. 
 
Ordlyden i rådmannens innstilling endres ut i fra ny framdrift som følge av forannevnte 
tillegg/justeringer. 
 
 
Innstilling: 
 

1. I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 vedtas det å legge planforslag til 
kommuneplanens arealdel for Gausdal kommune 2019 - 2030 ut til høring og offentlig 
ettersyn i åtte uker med tilsvarende forlengelse hvis ferie og/eller offentlige 
høytidsdager inngår i høringsperioden. 
 

Følgende tillegg/justeringer innarbeides før utleggelse: 

 Administrasjonen bes om å kontakte skytterlaget for å sjekke ut hvilke alternativer 
som finnes for å flytte skytebanen i Forset. 

 
 Gjeldende reguleringsplan for rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen 

ovenfor Follebu, og egnet areal avsettes til boligformål. 
 

 Innspill i områdene Synstgardsetera, Roasetera (2 stk.) og Finntjernmarka tas inn 
igjen i planen som fritidsbebyggelse med moderat antall enheter. 

 
 Omtalen av dispensasjoner i LNF-områder i planbeskrivelsen tydeliggjøres. 

 



  
 
 

  
 
 

 

 Administrasjonen bes vurdere om det er mulig å etablere næringsarealer langs 
Baklivegen Fv 315 mellom Steinsgruva og Lillehammer grense. 

 
2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 

endringer som følge av politiske vedtak, i sakens dokumenter før planforslaget legges 
ut til høring og offentlig ettersyn. 

 
 
 

 
 

 
 


