
Sammenstilling av innsigelser og merknader framsatt ved 2. gangs ettersyn av 

«Forslag til kommuneplanens arealdel 2020 -2032» 

Stikkordsmessig oversikt over innsigelser til mangler og foreslåtte tiltak. Sist revidert 18.11.2020 

Fylkesmannen i Innlandet 
1. opprettholder innsigelsen til område B03 Lunde ut 

fra areal- og transporthensyn. 
 
 

 
 
2. innsigelse til det nye området N06 Myra pga. 

manglende vurdering av hensyn til barn og unge. 
 

 
 

     
 

3. innsigelse til det nye området N07 Engjom pga. 
manglende vurdering av hensyn til barn og unge.     

 
 
 
 
 
 
 
Statens vegvesen 
4. opprettholder innsigelse til boligområde B03, med 

bakgrunn i Statlige retningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. 
 
 

5. fremmer innsigelse til bestemmelsesområde for 
Forset og Follebu med bestemmelse 1.26, grunnet 
uklarhet bl.a. knyttet til forståelse av 
bestemmelsen og rettsvirkning av denne. Dersom 
det er ment å endre arealformål for områdene, er 
saken ikke tilstrekkelig opplyst, da dette vil kreve 
utredning og konsekvensutredning. 

 
Forsvarbygg 
6. forutsetter at Forsvarets virksomhet tilknyttet 

Kittilbu kan videreføres. Innsigelsen til 
kommuneplanens arealdel trekkes ikke før 
Forsvarets aktivitet både på og rundt Kittilbu er 
sikret. 

 
Imøtekommes ikke. Behov for eneboligtomter i 
Follebu belyses nærmere. Avstand og høydemeter 
til skole/barnehage, også via Follebu kirke, samt 
foreslåtte rekkefølgekrav tilvirkes som grunnlag for 
dialog med innsigelsesmyndigheten og evt. mekling. 
 
Imøtekommes (?) 
Alle apparater er fjernet. Konsekvenser for 
nærmiljø/barn/unge er belyst i KU. Næringsområdet 
reduseres til bebygd areal/ fastmark, slik at 
«hundremeterskogen» kan forbli tilgjengelig for lek. 
Forslag til løsning er sendt FMIN for avklaring. 
 
Imøtekommes (?) 
Ved 1. gangs ettersyn var det ikke kjent at 
skiklubben var i gang med avvikling av lysløype og 
bruk/vedlikehold av fotballbane. Ny situasjon og 
konsekvenser for nærmiljø/barn/unge er belyst i KU. 
Næringsområdet reduseres til bebygd areal/ 
fastmark, slik at den avviklede fotballbana legges til 
LNF. Forslag til løsning er sendt FMIN for avklaring. 
 
Imøtekommes ikke. Behov for eneboligtomter i 
Follebu belyses nærmere. Avstand og høydemeter 
til skole/barnehage, også via Follebu kirke, samt 
foreslåtte rekkefølgekrav tilvirkes som grunnlag for 
dialog med innsigelsesmyndigheten og evt. mekling. 
 
Imøtekommes 
Bestemmelsen 1.26 er gjort tydelige. 
Forslaget til løsning er sendt SVV, som vurderer at 
innsigelsen kan fralles hvis den vedtas slik den nå er 
vist. 
 
 
 
Imøtekommes (?) Forsvarbygg har utdypet sitt 
ønske. Skisse ikke mottatt pr. nå, men dialog har 
ført fram til akseptert løsning. Løsningen vurderes til 
å ikke gi vesentlige ulemper/hindringer for 
arealbruken i området (LNF med hensynssone). 

 

  



Forkortelsen TE betyr Tatt til etterretning (ok). Hvis merknader har medført endring i planmaterialet, vises 

dette i kolonnen «Vurdering». 

Merknader fra sektormyndigheter og faginstanser 

Fra   Merknad Vurdering 

Fylkesmannen 
i Innlandet 
J.nr.: 123 

Andre merknader/råd (som ikke gjelder innsigelsene): 
1. Bestemmelsenes pkt. 7 med underpunkter må ryddes 

og tydeliggjøres 
2. 1.6: A og B er veiledning – ut av ramma 

1.26 E: bør vise til 1.6 
1.10 B: kan gi krav til annen bebyggelse enn 
kommunale, men i så tilfelle presise krav. 
1.11: «redegjøres for» = retningslinje 
1.26 ok, men ryddes bestemmelser/retningslinjer/ 
forventninger 
2.2.1 B: tydeliggjøres 
 
4.2: er omfanget av retningslinjer i LNF litt voldsomt? 
 
 
Tidligere 5.1. B er fjernet, finner den ikke under 4.1. -
uheldig. 

3. RU02 er videreført 
4. «Viknekjølen og Helleberg skoger; som ikke er 

regulert» 
 

5. Indre sentrumssone i Follebu og Forset må 
dimensjoneres og tilpasses senterets størrelse, rolle 
og funksjon Sonene bør komprimeres for å følge opp 
regional plan; «..å utvikle kompakte, trivelige og 
bærekraftige sentrum» 

 
 
 
6. N06 Myra og N07 Engjom: innsigelse; b/u- interesser 
7. OPT/B01E Birkeland: Svært uheldig, i strid med nasj. 

jordvernmål. Bør heller se etter arealer som allerede 
er tatt i bruk. Ber om at det avsettes til LNF. 

8. M/L01: ikke tillatt med kombinasjon av formålene 
bebyggelse og anlegg med LNF. Bør avsettes som LNF 

 
Ryddet jf. «oppskrift» fra jurist 
 
1.6. A og B tatt ut av ramma 
Tatt inn 
Endres ikke 
 
1.11 redegjøres for er byttet 
med tilstrebes 
1.26 er ryddet jf. også SVV 
2.2.1 B er gjort tydeligere og 
flyttet ut av ramma. 
Beholdes, siden vi ikke 
benytter LNF spredt pr. nå. 
 
Tidligere 5.1.C er tatt inn igjen. 
En påminning står under 4.1.C 
RU02 er tatt ut (LNF nå) 
Er regulert, tolker merknaden 
til at det menes «Ikke utbygd» 
 
Bestemmelsene er ment å 
sikre høy arealutnyttelse 
(konsentert boligbebyggelse) i 
et større område enn 
kjerneområdet der 
sentrumsutviklende formål 
forutsettes.  
 
Se innsigelsesvurderingen 
Se også merknad fra 
grunneier. Anbefaler at 
området tas ut av planen. 
Anbefaler at avsettes til LNF 

NVE 
J.nr.: 104 

Gausdal kommune har ivaretatt og endret de forhold vi 
mener ikke var i tråd med vesentlige regionale og 
nasjonale føringer for NVEs ansvarsområder. NVE mener 
derfor grunnlaget for innsigelse kan bortfalle, og vi har 
ikke lenger innsigelse til disse bestemmelsene slik de nå 
er formulert. 
NVE mener å se at hensynssone på regionale linjer 
(Statnett) ER tegnet inn i kartet. 

TE 
 
 
 
 
 
Det stemmer. Hensynssonene 
er i kartet. 

Statens 
vegvesen 
J.nr.: 120 

Statens vegvesen opprettholder innsigelse til 
boligområde B03. Innsigelsen er hjemlet i Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Arealet ligger isolert, ca. 3,5 km 

 
Se innsigelsesvurderingen 
 
 



kjøreveg og 2 km luftlinje, fra sentrum i Follebu. Området 
har ikke kollektivtilbud og vil i stor grad være bilbasert 
både med tanke på arbeids- og fritidsreiser. Prognose for 
innbyggertall er negative og samlet areal avsatt til 
boligformål, i eksisterende plan og aksepterte forslag i ny 
plan, synliggjør at det allerede er overkapasitet med 
hensyn til boligområder i planperioden. 
 
Det er i kommuneplanen foreslått lagt ut et boligområde 
B08 på deler av det areal som er regulert til 
samferdselsformål, omkjøringsveg utenfor Follebu 
sentrum. Kommunen har ikke foretatt nødvendige 
vurderinger og utredninger av konsekvensene, slik plan- 
og bygningsloven forutsetter. Ny kommuneplan med 
endret arealformål vil ikke oppheve den tidligere vedtatte 
reguleringsplanen for samferdselstiltak, men det er den 
nye planen som vil ha rettsvirkning for området. Dette 
innebærer, slik Statens vegvesen ser det, at 
konsekvensene bør utredes på kommuneplannivå med 
trafikkanalyse med vurdering av kapasitet og 
trafikksikkerhet. Statens vegvesen anbefaler at 
kommunen oppretteholder arealet til samferdselsformål. 
 
Bestemmelsene (pkt 1.26) til bestemmelsesområder 
(sentrumsområder):  
Påpekter trykkfeil i overskrift, skal være PBL § 11-9 nr. 5 
ikke § 11-8 nr. 5 
Bestemmelsessonen omfatter også områder som er lagt 
ut til LNF, og som ikke tidligere er regulert eller bebygd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utfordringene de ulike former for bruk av arealene reiser 
er heller ikke konsekvensutredet, slik at konsekvensene 
av «bestemmelsen» i pkt. 1.26 blir uklare. Bruk av 
arealene til de nevnte formål kan bl.a. ha trafikale og 
trafikksikkerhetsmessige konsekvenser, og disse er ikke 
tilstrekkelig vurdert. Statens vegvesen har derfor 
innsigelse til dette området med den nevnte 
bestemmelse, grunnet manglende utredning, uklarhet 
med hensyn til rettsvirkning og også ut fra sektoransvaret 
for trafikksikkerhet. 
 
Vi anmoder sterkt at kommunen opprettholder 
reguleringsplan for rv 255 (nå fv. 255) for omkjøringsveg 
ved Follebu. 

Det er mangel på denne 
boligtypen i Follebu. Viktig 
faktor for befolkningsutvikling 
og skolestruktur. Av 
tilgjengelige tomter i 
reguleringsplan for Heggen IV 
er 20 av 29 tomter omsatt på 
noen få måneder i 2020. 
 
 
 
 
Helhetlige 
konsekvensvurderinger ved 
oppheving av del av RV. 255 er 
sikret gjennom rekkefølgekrav 
til B08 i betemmelsenes pkt. 
1.5.D. 
 
 
 
 
 
 
 
Endret til PBL § 11-9 nr. 5 
 
Dette er ikke riktig. Arealene 
som er avsatt til LNF i KPA er 
omfattet av reguleringsplan 
for Follebu sentrum (L12.25). 
Ved politisk behandling av 
omkjøringsvegen vedtok 
kommunestyret at disse 
arealene skulle avsettes til 
LNF. Formål avsatt i KPA går 
foran gjeldende regulerings-
plan ved motstrid. 
Ved endring av formål ved en 
reguleringsendring vil det bli 
satt krav om KU i planarbeidet 
i tråd med KU-forskriften.  
Opplistingen av formål viser til 
et utvalg av reguleringsplan-
formål som vurderes som 
hensiktsmessig i et 
sentrumsområde. 
 
 
TE 



Innlandet 
fylkes-
kommune 
Saksframlegg 
mottatt 
07.10.20 
J.nr.:  

Vedtak i Fylkesutvalget  
1. Fylkesutvalget mener Gausdal kommune har gjort et 
omfattende og godt arbeid med revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 
2. Fylkesutvalget mener planforslaget ved annen gangs 
høring samsvarer bedre med nasjonale forventninger for 
regional og kommunal planlegging og statlige føringer for 
samordnet areal og transportplanlegging. Forslaget synes 
også bedre tilpasset forventet befolkningsutvikling i 
kommunen. 
3. Fylkesutvalget støtter i hovedsak endringene som er 
foretatt for nye boligområder mellom første og andre 
gangs høring, og frafaller innsigelsen til byggeområde 
Klufta (B02) i Follebu. Byggeområdet er nå tatt ut av 
planforslaget. Fylkesutvalget opprettholder anbefalingen 
om å knytte rekkefølgebestemmelse til B03, slik at dette 
feltet bygges ut etter tidligere avsatte boligområder i 
Follebu jfr. statlige føringer for samordnet areal- og 
transportplanlegging. 
4. Fylkesutvalget mener planforslaget kun delvis ivaretar 
hensynet til det historiske elgtrekket i områdene 
Roasetra (F06E), Finntjernmorka (F07E) og Synstgardsetra 
(F08E). Fylkesutvalget anbefaler at det i 
planbestemmelsene stilles særskilte krav til tidspunktet 
for anleggsvirksomhet i området for å kunne ivareta 
naturmangfoldlovens §9 om føre-var prinsippet, på 
bakgrunn av manglende kunnskapsgrunnlag om 
elgtrekkets påvirkning av anleggsvirksomhet og 
fritidsbebyggelse. 
 
Andre merknader:  
Myra (N06 og Engjom (N07)): Å ta i bruk areal og 
bygninger som har mistet sin funksjon er en positiv og 
klimavennlig måte å tilrettelegge for nye virksomheter i 
grendesamfunnene. 
Sentrumssoner: Mener avgrensningen av Follebu er i 
tråd med retningslinjene i regional plan og at den gir godt 
grunnlag for fremtidig arealutvikling i tettstedet. 
Forset er ikke definert som et nåværende lokalsenter i 
regional plan. Kommunene definere selv behovet for 
lokalsentre og avgrensningen av disse. Ved å etablere 
sentrumssone i Forset signaliserer kommunen et ønske 
om å utvikle tettstedet. 
Planbestemmelser og retningslinjer er i stor grad i tråd 
med regional plan. 
Vassdrag: Bestemmelsenes kapittel 5 følger opp 
regionale planer for vannforvaltning på en god måte, 
men det bør også vises i planbeskrivelsen, for å 
synliggjøre og sikre at regional vannforvaltningsplan og 
vannforskriftens krav til miljøtilstand hensyntas i videre 
arbeid og i kommunens øvrige planverk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekkefølgebestemmelse tas 
inn ved vedtak av planen hvis 
innsigelser blir frafallt. (vist 
som 1.5 B. i vedlegget) 
 
 
 
 
 
Tatt inn i bestemmelsenes pkt. 
2.2.1 (forventninger til 
reguleringsplanarbeidet)  
 
 
 
 
 
TE 
 
 
TE 
 
 
TE 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt inn i planbeskrivelsen kap 
9 Samla virkning 
 
 
 
 



Samferdsel: Tolker vedtakets pkt 2 som at kommunen 
ønsker å igangsette en egen prosess for oppheving av del 
av reguleringsplan for Rv. 255.  Fylkesrådmannen tilrår 
innsigelse til at samferdselslinje for Fv. 255 på østsiden av 
Follebu sentrum fjernes. Videre tilrår fylkesrådmannen 
innsigelse til nye boligområder B08 og B09, som ligger 
innenfor reguleringsplan for Rv. 255 Lillehammer grense 
– Segalstad bru. 
Klima: Bestemmelsene er vesentlig forbedret nå. 

 
(Innstilling til innsigelse ble 
ikke vedtatt ved behandling av 
saken i Fylkesutvalget) 
 
 
 
 
TE 

Øystre Slidre 
kommune 
J.nr.: 91 

Vi tar planen til etterretning og har ingen vesentlige 
merknader. 

TE 

GLØR 
J.nr.: 92 og 
108 

På reguleringsplannivå bør det både fastsettes 
bestemmelser om den tekniske løsningen, og avsettes 
arealer til oppsamlingsplass samt atkomstvei for 
renovasjonsbilen. Bestemmelser og retningslinje til KPA 
ivaretar våre interesser og sikrer gode løsninger i  
reguleringsplaner. 

TE 

Statnett 
J. nr. 96 og 
100 

Reguleringsbestemmelser endret i tråd med 
høringsuttalelse til 1. gangs ettersyn.  
Plankartet: Hensynssone på regionale linjer nordvest for 
KDP Skei mangler 

TE 
 
Hensynssonene er i kartet. 

Direktoratet 
for mineral-
forvaltning 
J. nr.: 97 og 
113 

Gjentar: «Hensynssonene H590 omfatter områder med 
mulig drivverdige råstoffressurser. I disse områdene bør 
det ikke tillates tiltak som vanskeliggjør fremtidig 
råstoffutvinning.  
Nært opp til viktige masseforekomster/ 
mineralforekomster bør det ikke gjennomføres tiltak som 
båndlegger arealene eller på annen måte vanskeliggjør 
utnytting av ressursene, som bygging av bolig- og 
fritidsbebyggelse, samferdselsanlegg, teknisk 
infrastruktur m.m.»  
Savner redegjørelse eller prioritering. 

 
Tatt inn retningslinjer som skal 
sikre at drivverdige 
råstoffressurser blir 
hensyntatt ved 
reguleringsplaner (pkt. 1.2), i 
LNF (pkt. 4.1) og ved vurdering 
av dipensasjonssaker i LNF 
(pkt. 4.2.1). 

Forsvarsbygg 
J. nr.: 114 

Forutsetter at Forsvarets virksomhet tilknyttet Kittilbu 
kan videreføres. Innsigelsen til kommuneplanens arealdel 
trekkes ikke før Forsvarets aktivitet både på og rundt 
Kittilbu er sikret. 

Se innsigelsesvurderingen 

 
Merknader fra lag og foreninger/ private/ kommunale råd 

Fra   Hovedmomenter i merknaden Vurdering 

Aarnes, 
Skogstad og 
Møllerstuen 
j.nr.: 81 

Aksepterer ikke utvidelsen knyttet til flere hytter i 
Værskeiområdet. Har 60-70 mjølkekyr på beite i området 
om sommeren og er med det den største gjenværende 
setergrenda i Gausdal. Anfører at forslaget ikke forholder 
seg til «en tilpasning til natur- og miljøinteresser og 
beholde setermiljø og kulturlandskap».  
Spesielt bekymret for områdene nord for fylkesvegen på 
begge sider av Værskeitoppen. Det som blir igjen i det 
naturlige beitestrekket for våre dyr blir myrområder som 
er lite tilgjengelige i våte somre. 60-70 nye hytter er alt 
for mye og vil redusere beiteområdene i alt for stor grad. 

Dette er forhold som er lagt til 
grunn ved vurdering og 
reduksjon av de innsendte 
forslagene. 
Områdene på nordsiden av 
fylkesvegen og 
fortettingsområdene ligger i 
samme liside av 
Værskeitoppen.  
Høringsforslagets øvre ramme 
var 55 enheter. 



To av setrene er utvist for under 10 år siden under de 
forutsetninger som gjaldt da med beiteforhold, en 
utvidelse av hytteområdet vil forringe beite og være et 
klart brudd på forutsetningene om å etablere seter her 
og gjøre de store investeringer som krevdes. Reserven av 
hytter i Gausdal er såpass stor samlet sett, at en mer 
konsentrert utbygging på Værskei er unødvendig og 
medfører store ulemper for landbruket med aktiv setring. 

 
Se for øvrig samla vurdering 
ved Fjellstyrets merknad. 
 

Gausdal 
bondelag og 
Gausdal 
småbrukerlag 
j.nr.: 81 

Værskei: Konsekvensutredningen legger ubetydelig vekt 
på dagens seterdrift og beitebruk. Bygging av hytter/ 
fritidsboliger må legges til de minst attraktive 
beiteområdene. Viser til beitebruksplanen for Gausdal 
(2016). Viser til nylig utviste setrer og dyrkningsfelt, dette 
er langsiktig planlegging og investeringer for en rekke 
gardsbruk; utbygging av hytter gir liten forutsigbarhet for 
investeringer, samt truer matproduksjon/matberedskap 
og utnytting av utmarksbeite. Faglagene for jordbruket 
mener på generelt grunnlag at dyrket og dyrkbar jord, 
ikke skal omdisponeres til andre formål.  

 
 
Se samla vurdering ved 
Fjellstyrets merknad. 
 

Oppland 
bonde- og 
småbrukarlag 
J. nr.: 93 

Værskei: Matproduksjonen og matberedskapen må 
ivaretas gjennom lokal planlegging og arealforvaltning. 
Begge de planlagte hyttefeltene vil i svært stor grad 
forringe nærbeitområdene for setrene. 
Espedalen: Ingen kjent konflikt 
Rausjøen: Må bygges ut moderat og med tanke på at det 
er omdisponering av matproduserende arealer. 
 
 
Roaseter: Nye fritidsboliger bør ikke oppføres i dette 
området, bør reduseres til uproduktive arealer. 
Finntjernmorka: Det må søkes gode løsninger som 
ivaretar eksisterende næringer, (beitebruk), og ikke 
skaper konflikter. 
Synstgardsetra: Det meste av området beskrives som 
dyrkbar mark. I tillegg beiteområde. Dette er et seter-
område som på sikt kan tas i bruk til økt matproduksjon. 
 
Vi ber om at eksisterende arealer som i dag brukes til 
jordbruks- og beitenæring ikke forringes. I områder med 
aktiv seterdrift, eller muligheter for framtidig 
gjenopptakelse av seterdrift, må dette vies ekstra stor 
oppmerksomhet. 

 
 
Se samla vurdering ved 
Fjellstyrets merknad. 
 
Vi vurderer at økningen av 
antall enheter ved Rausjøen er 
moderat, men reduseres til 
10. 
 
Plassering av nye enheter  
vil bli mer detaljert vurdert i 
reguleringsplan 
 
Plassering av nye enheter  
vil bli mer detaljert vurdert i 
reguleringsplan 
 
TE 

Roaseter 
hytteforening 
J.nr.: 94 

Vi ber om at bebygd maksimalareal økes til 
120m2 for nye og eksisterende tomter. 

Retningslinjer for endring av 
reguleringsplanen gjør dette 
mulig. 

R. Segtnan 
J.nr.: 101 

El-ladepunkter flere steder i bygda.  
 
 
Segalstad bru: P-plasser ved busstopp og areal for frileik. 
 
 

Nye reguleringsplaner vil ha 
føringer evt. krav om dette.  
Det er regulert areal for p-
plasser for kollektivreisende 
og areal for aktivitetsområde i 



 
 
Kankerud: Viktig med KU av trafikkmengde på vei, støv, 
støy, trafikksikkerhet, belastning for innbyggere langs 
Lishøgdveien 

områdeplan for Segalstad bru 
(2018) 
 
Kankerud: Mer detaljert KU 
blir utført i 
reguleringsplanprosessen. 

S. Gran 
J.nr.: 102 

Anbefaler at det settes krav om reguleringsplan for 
området Stormyra-Værskei–Astridbekken-Forsetstrene i 
KPA for å regulere trekkhundkjøring og 
forurensningsfare. 

TE 

G. K. og O. E. 
Olsen 
J.nr.: 105 og 
122 

Vi stiller oss positive til at det er lagt opp til fortetting i 
hyttefelta som ligger i Mortenengskaret og Saubekkvegen 
ved Rausjøen. Det vil være et positivt bidrag til 
Liesetervegen og videre drift av gården. 
Vi håper at grensene på område F04E og F05E kan 
utvides litt i hensyn til plassering av de nye tomtene.  
Presisering: Innsendt kart med ønske om justering av 
avsatt område. 

Kommunedirektøren mener 
det er grunnlag for at 
områdene justeres ut fra 
merknaden, men myr og 
flombekker gjør noen av de 
foreslåtte arealene dårlig 
egnet som fritidsboligareal. 
Viser til vedlagte kart for 
justert avgrensning av 
områdene. Ikke behov for 
endring av KU, dok-analyse 
gjennomført. 

Ø. Rønningen 
J.nr.: 109 og 
117 

Anngående KV01E. Fv 2528.  
Som eier av Engjomsveien 37, Gnr/Bnr 164/11 vil jeg bli 
berørt når gamle Fv 2528 bygges om fra vei, til gang og 
sykkelsti. 
I denne forbindelse håper jeg att gang å sykkelstien 
legges så tett inntil Gnr/Bnr 164/10 som mulig, for å 
kunne gi meg mulighet for å ta ned skråningen på min 
tomt, som nå Fv 2528 går på. Har ønske om å utvide 
gårdsplassen, så da vil jeg grave ut den bratte skråningen 
som er i dag, å da trenger jeg å utnytte min tomt som nå 
går ganske mye inn i Fv 2528. I forbindelse med att 
eksisterende fylkesvei skal bygges om til gang og 
sykkelsti, vil jeg att stikkrennen som i dag går under veien 
og inn på min tomt, blir fjernet. 
Denne fører mye vann med seg, spesielt om våren, å gjør 
min eiendom ekstra våt. 

 
Ombygging av fv. ligger noe 
tid fram, ønsket grep for 
endring av vegsystem ved 
Svingvoll fordrer 
fylkeskommunale midler til ny 
veg (KV01E). 
 

Jordvernallians
en i Innlandet 
J. nr.: 110 

Der det åpnes for en avveining mellom de viktigste og evt 
mindre viktige landbruksområder, så blir det lettere press 
på dyrket mark som ikke er av øverste klasse. Vi minner 
om at all dyrket mark må bevares, og anbefaler 
kommunen å nedfelle tydelig at jordbruksarealer ikke 
skal omdisponeres til boligbygging, fritidsbebyggelse eller 
næringstomter. Det er riktig og viktig at Gausdal 
kommune nedfeller en tydelig og streng jordvernpolitikk.  
Kommunen har i perioden 2005-2019 omdisponert 285 
dekar dyrket mark. Dette er svært mye, og Gausdal 
kommune utmerker seg negativt her. Imidlertid har det 
vært en positiv utvikling de siste fire årene. 
 

 
Tas i kommuneplanens 
samfunnsdel, som sammen 
med nasjonale jordvernmål vil 
være styrende for 
arealforvaltningen i 
kommunen. 
 
 
 
 
 
 



Ved realisering av g/s-veg Lindflåa-Forset, må gang- og 
sykkelveg legges inntil kjørevegen, skilt fra denne med 
autovern. 

Strekningen er grov-
prosjektert. Mer nøyaktig 
prosjektering skal gjøres hvis 
prosjektet realiseres. Jordvern 
vil selvfølgelig tillegges stor 
vekt. 

Foreningen 
Fåberg og 
Gausdal 
Landbane 
J. nr.: 111  

Travbanen er viktig for alle som bruker den og for 
dyrevelferd/trafikksikkerhet. Ønsker at travbanen fortsatt 
skal bestå, håper kommunen kan bidra til løsning og at 
området forblir avsatt til idrettsformål (travbane).  

Fåberg og Gausal Landbane er 
den eneste banen i sitt slag i 
Gausdal og omegn, og har stor 
betydning for travmijløet og 
andre aktører som benytter 
banen til sine aktiviteter. 
Samtidig er arealet viktig som 
næringsgrunnlag for videre 
utvikling av Myhre gard.  
 
Etter en helhetlig vurdering 
mener kommunedirektøren at 
den aktiviteten som er 
etablert gjennom over 40 år er 
av stor samfunnsmessig 
betydning, og at gjeldende 
formål (idrett/travbane) 
derfor bør videreføres i 
arealplanen. 
 

Styret i 
Raudsjøen 
hyttevel 
J. nr.: 112 

Raudsjøen hyttevel (Mortenengskaret) er et eldre 
hyttefelt med få hytter og god avstand mellom hyttene. 
Dette i sterk kontrast til de hyttefelt som bygges ut på 
Skei og i Austlid-området, der hyttene ligger veldig tett. 
For oss som har hytte her har dette en stor verdi. Gausdal 
kommune bør også se verdien i å beholde en variert 
fritidsbebyggelse. 
Raudsjøen hyttevel ser positivt på de foreslåtte 
avgrensningene i områder der det kan reguleres inn 
fritidsboliger. Vi ønsker å beholde områdets egenhet og 
ønsker derfor ingen ytterligere fortetting i sammenheng 
med Mortenengskaret. 

Det skal være mulig å lage 
reguleringsplan for Rausjøen 
uten at det føles «tett». Det er 
foreslått rammer som gir 
annen type (mindre) 
bebyggelse enn det det åpnes 
for på Skei. For kommunen (og 
hytteteierne) er det en stor 
fordel at hytteområder inngår 
i en reguleringsplan, det gir 
større forutsigbarhet og 
raskere saksbehandling. Ved 
reguleringsplanarbeidet vil det 
være mulig å påvirke hvor de 
nye enhetene plasseres i 
samråd med tiltakshaver.  
Kommunen forutsetter at de 
eksisterende vegene nyttes 
som adkomst ved fortetting  
via en reguleringsplan. 

Gausdal 
fjellstyre 
J. nr.: 115 

Værskeiområdet er et av de viktige seterområdene i 
Gausdal statsallmenning. På tre av setrene drives det 
tradisjonell seterdrift med mjølkeku. Setereierne på disse 
setrene har synliggjort overfor fjellstyret hvordan en 
ytterligere utbygging i Værskeiområdet vil forringe 

Hensynet til beite- og 
seterretten vurderes som 
tyngre enn hensynet til 
verdien av ytterligere 
utbygging. 



nærbeiteområdene til setrene i en slik grad at det vil 
være en trussel for fortsatt seterdrift. 
Fjellstyret mener derfor at en utvidelse av 
fritidsbebyggelsen i Værskeiområdet «medfører 
vesentlig skade for nokon som har bruksrett», jmf. §12 i 
fjelloven. En slik utbygging kan da ikke gjennomføres. 
Som en konsekvens av dette bes det om at F01 og F02 
(både forslag til arealutvidelser og fortetting i 
eksisterende felt) tas ut av kommuneplanens arealdel 
2020-2032. 

Kommunedirektøren tar 
derfor fjellstyrets merknad til 
etterretning og innstiller på at 
F01 og F02 tas ut av planen.   
Kommunen vurderer at 
nøktern økning i antall 
enheter kan være mulig uten 
at dette går vesentlig ut over 
beiteinteressene eller at 
eksisterende hytteeiere får en 
ny hytte tett på seg. Plassering 
av nye enheter vil bli mer 
detaljert vurdert i en 
reguleringsplan.  
Foreslår ramme på max. 15 
nye ved reguleringsendring, og 
at seterbrukerne og Fjellstyret 
gis mulighet for å medvirke 
om omfang og plassering.  

M. Sæves 
J. nr.: 116 og 
118 

I Sauebekkvegen og Mortenengskaret er det hytter av 
eldre dato med lik byggestil. La oss ta vare på det. Vi i 
Sauebekkvegen ønsker ingen fortetting eller nye 
tomter/hytter. 
Liseterveien er smal og har også dårligere standard enn 
Veslesetervegen. Vi som har hytte ved Raudsjøen ønsker 
avstand mellom hyttene og naturen og friheten betyr 
mye. 
Med så strenge krav i NLF området ønsker vi ingen 
fortetning av tomter/ hytter i dette området. Bevar 
naturen. 

Se vurdering til Rausjøen 
hytteteierforening. 

I. Steine  
J.nr.: 124  
og  
 
Steinhågån vel 
J.nr.: 126 

.. har et ønske om at Gausdal Kommune tar inn 
bestemmelser om lyssetting og lysskjerming i alle 
utbyggingsplaner i kommunen. Lysforurensing er et 
stadig økende problem, men som er relativt greit å 
minimalisere dersom en tiltaksplan er med fra 
begynnelsen. Det er særlig generende med sterke 
utendørs lyskastere uten skjerming som er rettet mot 
annen virksomhet eller bebyggelse. Et eksempel til 
etterfølgelse er de nye gatelysene vi fikk med ny vei til 
Gausdal for 10 år siden. De lyser dit det skal lyse, og 
minimalt ut i området rundt. 

TE 
Tatt inn generell bestemmelse 
om lysforurensningi § 1.18 
bokstav B. Forslag: «Utendørs 
belysning skal skjermes og 
retningsstyres for å unngå 
unødvendig strølys og 
lysforurensning..»  

K. Kristiansen 
og K. Kleiven 
j.nr.: 125 

Viser til vedlagte skredfarevurdering og ber om at 
arealplanens kart endres i samsvar med denne 
for eiendom Gnr/Bnr 39/6 og 39/7 i Vestre Gausdal. 
Vurderingen er utført nå i oktober/november 2020 av 
foretaket Skred AS. 
Som rapporten viser, har denne landbrukseiendommen 
mindre areal som er skredutsatt, enn det den 
generelle oppmerkingen på nåværende og planlagte 
arealplankart for kommunen angir. 

Det er positivt at reell 
skredfare er utredet. 
Utredning av reell fare vil 
overstyre aktsomhetssonen 
for det området utredningen 
gjelder, selv om 
aktsomhetssonen fortsatt 
vises i arealplankartet. 
 



L.T og J. Ruud 
J.nr. : 127 

1. Kritisk til avsetting av areal til utvidelser av Kankerud 
fjelltak. Med de planlagte utvidelsene, vil fjelltaket danne 
en vifte som nesten fullstendig sperrer hele dalsida for all 
ferdsel av folk og dyr. Vifta vil strekker seg over store 
deler av dalsida fra elva Ulva i dalbunnen i sørvest til 
gjerde mot innmark (gnr/bnr 202/1) i nordøst. 
 
2. Uttaket bør konsentres nær eksisterende bruddkant og 
nordover til fordel for utvidelse mot nordøst.  
 
3. Vanskeliggjør driving av sau og i konflikt med beiterett. 
Gjør også ferdsel til fots mye vanskeligere. 
 
4. Mener det bør sprenges fjellhall i stedet for nytt 
område til plasthall (RU10).  

Verdifull ressurs av svært god 
kvalitet, og som vi ikke finner 
andre steder i kommunen, -
noe som tilsier at utvidelsen 
legges inn i arealplanen. 
Mer detaljerte konsekvenser 
blir vurdert i 
reguleringsplanen. 
 
Alternativet til utvidelse er 
vesentlig lengre transport av 
masser inn til bl.a. 
utbyggingsområdene på Skei, -
med de miljøulempene det 
medfører. 
 
Begrenset virkning for 
beiteressursene. Noe 
merulempe ved barrierer i 
utmarka øker.  
Skog av middels til lav bonitet 
slik at hensynet til 
arealressursvernet ikke 
framstår med stor tyngde. 

K. Myhre og S. 
Thallaug 
J.nr.: 128 

Leieavtalen for travbana var tidsbegrenset til å gjelde 40 
år. Så tidlig som juni 1999, ble det opplyst av grunneier at 
det utleide arealet skulle tilbakeføres da leieavtalen 
opphørte. 
Som en aktiv jordbruksenhet har vi behov for området. 
Tidene i landbruket forandrer seg. 
Økende press/behov for areal, skjerpede økonomiske 
rammer og nye forskrifter ved drift og spesielt krav om 
oppstalling av husdyr er noe som er relevant i denne 
saken. 
Vi vurderer å sette opp et frittstående fjøs på området. 
Vi har hogd skogen rundt banen og jobber med å få til 
beiteområde på ca. 200 daa. Dette med tanke på et 
frittstående fjøs med lett å kunne innfri kravet om 
beiting. 

Fåberg og Gausdal Landbane 
er den eneste banen i sitt slag 
i Gausdal og omegn, og har 
stor betydning for travmiljøet 
og andre aktører som benytter 
banen til sine aktiviteter. Et 
aktivt travmiljø er også viktig i 
avlsarbeidet for den truede 
hesterasen norsk 
kaldblodstraver. Samtidig er 
arealet viktig som 
næringsgrunnlag for videre 
utvikling av Myhre gard. Det 
foreligger ikke konkrete planer 
for ny driftsbygning på dette 
arealet, det er heller ikke 
drøftet andre plasseringer. 
Etter en helhetlig vurdering 
mener kommunedirektøren at 
den aktiviteten som er 
etablert gjennom over 40 år er 
av stor samfunnsmessig 
betydning, og at gjeldende 
formål (idrett/travbane) 
derfor bør videreføres i 
arealplanen. 



T. og O. Sanne 
J. nr.: 130 

Mener deres synspunkter ikke er tilstrekkelig vektlagt i 
prosessen/behandlingen av saken. Påpeker tidligere 
innspill, med vekt på sikkehetsaspektet.  
Mener bana må legges ned, og at (de få) skytterne kan 
benytte ledig kapasitet på andre baner i kommunen. 

Hvis sikkerheten oppleves som 
dårlig ivaretatt er rette instans 
politiet. 
TE 
 

V.G. Skytterlag 
J: nr.:  129 

Vedlegger dokumentasjon på at anleggets sikkerhet er 
kontrollert og funnet i orden ved sikkerhetsgjennomgang 
høsten 2020. Politiets sikkerhetsklarering fra juni 2019 er 
gyldig til juni 2022. 

TE 

Værskei 
hytteeier-
forening 
J: nr.: 131 

Er åpne for flere hytter på Værskei, men ikke tett innpå 
eksisterende hytter og frykter at de private vegene kan 
bli ødelagt av anleggsmaskiner.  

Se vurdering ved fjellstyrets 
merknad. 

Naturvern-
forbundet i 
Gausdal 
J: nr.: 132 

1. Økt hyttebygging er en alvorlig trussel ved 
arealbruken som i sum utgjør en betydelig trussel 
mot et sterkt trua artsmangfold. Vi vil derfor gjenta 
vår oppfordring til Gausdal kommune om å sette et 
tak på hyttebygging! 

2. B03 må tas ut planen. Naturvernforbundet mener at 
artsmangfold helt ned mot Nevråa blir trua. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. GSV04, Linflåa – Forset, må prioriteres! 

1. Viser til høringsutkast av 
kommuneplanens 
samfunnsdel 
 
 
2. Det er et sterkt politisk 
ønske å ha tilgang på ene-
/tomannsboligtomter i 
Follebu, og B03 er det eneste 
området som kan gi noe særlig 
volum i så måte. Boligfeltet 
Heggen 4 er snart utsolgt et 
snaut år etter salgsstart, noe 
som viser at det er stor 
etterspørsel. Konsekvenser 
utredes i reguleringsplan-
prosessen, dette vil kunne gi 
større avstand til elva. 
 
3.Prioriteres høyt i politisk 
innspill til handlings-program 
for fylkesveger.  

B. Kronberget 
og V. Karlsen 
J: nr.: 133 

Ber om at området regulert til OPT/B01E BIRKELAND tas 
ut av planforslaget og tilbakeføres til LNF, slik som ved 
forrige høringsrunde ut fra kulturmiljø og jordvern. 

Avsettes til LNF. 

A. S. Fougner 
J: nr.: 134 

Langsetgutua vs. B03  
Jeg stiller ikke min grunn til disposisjon for at 
utbygger/forslagstiller skal oppfylle sine krav til 
trafikksikkerhet for gående eller syklende i forbindelse 
med videre utbygging.  

Langsetgutua anses som en 
god trase for skoleveg. Den er 
kort og går direkte ned mot 
skolen. Alternativ g/s-trase er 
lengre og beslaglegger 
fulldyrket mark, samt at det 
må bygges gangbru over 
Neveråa. Trygg skoleveg 
avklares i reguleringsplan. 

 

 


