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VEDTAK AV MINDRE ENDRING - HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE  4 - DELER 
AV BK_2, OG DEL AV HEGGEN BOLIGFELT ETAPPE 1  
 
Vedlegg: Plankart, datert 15.04.2020 
 
 
SAMMENDRAG: 
Som følge av store overvanns- og flomtiltak på eiendommen Heggehagen i forbindelse 
med utbygging av Heggen IV, ønsker kommunen å gjøre mindre justeringer i plankartet 
slik at arealet fortsatt kan bebygges. 
 
Endringen omfatter mindre justeringer i kart og bestemmelser for Heggen IV. 
 
Kommunedirektøren mener endringen ikke vil komme i konflikt med intensjonene som 
ligger bak reguleringsplanene og tilrår at endringen vedtas. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Reguleringsplan for Heggen IV ble vedtatt 01.02.2018. Som følge av at overvannstiltakene 
ble adskillig mer omfattende enn man så for seg under reguleringsplanprosessen, ble mye 
areal langs bekken på eiendommen gnr. 132 bnr. 37 «Heggehagen» berørt. Eier av 132/37 
Odd Erik Hagen har hatt planer om å bebygge området sør for bekken. (se skisse/kart under) 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Kommunen er grunneier på arealet som ønskes endret i plan, slik at arealet kan bebygges. 
Kommunen er innstilt på å inngå avtale om erstatning av tapt areal i form av 
makebytte/kompensasjon for at flomsikringstiltakene ble så omfattende at areal regulert til 
boligformål på gnr. 132 bnr. 37 ble tatt i bruk. 
 
Gjeldende planer 
Arealet som vil utgjøre en boligtomt er berørt av tre reguleringsplaner:  
 
Reguleringsplan for Rv. 255 Lillehammer grense   - Segalstad Bru (vedtatt 2006) 
Areal som potensielt tas med i tomtearealet er regulert til bolig, endringsforslaget endrer 
dermed ikke denne planen. 
 
Reguleringsplan for Heggen boligfelt (vedtatt 2006): Arealet (ca. 500m² areal fra opprinnelig 
plan for Heggen) er regulert til bolig i gjeldende plan. Endringsforslaget erstatter del av denne 
planen med samme arealformål og bestemmelsene for Heggen boligfelt etappe 4 gjøres 
gjeldene. Dette betyr at disse 500m² blir Heggen boligfelt etappe 4. 
 
Reguleringsplan for Heggen boligfelt etappe 4 (vedtatt 2018): Endringsforslaget erstatter del 
av denne planen. Areal regulert til vegformål blir endret til boligformål og vegformålet flyttes 
mot øst. Grønnstruktur (GT) blir endret til boligformål, det inngås privatrettslig avtale om at 
adkomstvegen kan nyttes av allmennheten som turveg mellom fordrøyningsområdet og Sjur 
Fedjes veg. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Eksisterende plansituasjon. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
 
Eksisterende plan, med ønsket endring i rødt skissert med rødt. I hovedsak side forskyves 
adkomstveg med 12-15 meter. Dette medfører at areal som er regulert til vegareal og BK_2 
(konsentrert boligbebyggelse) omreguleres til frittliggende boligbebyggelse. 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
Forslag til endring, plankartet skal innarbeides som en del av reguleringsplanen til Heggen IV 
etter vedtak, men er vist som eget område i saksfremlegget for enklere å se hva den faktiske 
endringen består av. 
 
Lovgrunnlag: 

§ 12–14 Endring og oppheving av reguleringsplan  

Det vurderes at foreslåtte endring ikke bryter vesentlig med hovedtrekkene i planen og 
endringen kan høres og behandles i medhold av pbl §12-14.  



  
 
 

  
 
 

 

Lovgrunnlag: 
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for 
utarbeiding av ny plan. 
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i 
reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, 
ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder.  

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne 
av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å 
uttale seg. 
Fra rundskriv til endringer i plan- og bygningsloven, kommentaren til § 12-14 i pbl:  
Med «når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går 
utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder». Hva som ligger i «ikke går utover hovedrammene i planen» må vurderes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. Justering av grenser og arealformål vil som tidligere kunne 
være aktuelt. Det kan også vær mulig å gjøre endringer i arealformål. Det må videre konkret i 
det enkelte tilfelle vurderes om endringen «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen 
for øvrig» En endring som berører viktig infrastruktur eller har sammenheng med andre tiltak 
planen vil kunne falle utenfor. «heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder», Det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet av om det er tale 
om viktige natur- og friluftsområder og grøntområder. Størrelsen behøver i så måte ikke å 
være avgjørende, både små og store områder kan være viktige.  
 
Endringen har vært på høring i perioden 30.03.2020 – 21.04.2020, foreløpig har det kommet 
inn 3 merknader. Skulle det komme inn flere merknader fram til fristens utløp, vil disse bli 
lagt fram i planutvalgets møte den 24.04.2020. 
 
Her følger en sammenstilling av merknadene: 
 

Merknad Kommentar 
Eidsiva Nett AS, e-post av 30.03.2020, 
sak/dok.nr: 20/492-2. 
Har ingen innvendinger mot foreslåtte 
endring. 

 
Tas til etterretning. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, 
brev datert 29.03.2020, sak/dok.nr: 
20/492-3. 
NVE mener hensynssone flom fortsatt skal 
vises så lenge det er en forutsetning for 
sikkerheten. Bestemmelsene kan ev. 
oppdateres slik at de beskriver den faktiske 
situasjonen. Arealet er flomutsatt og ar 
avhengig av flomsikringstiltak med 
vedlikehold for å opprettholde sin funksjon 

 
 
 
Hensynssonen legges inn igjen i plankartet, 
men da begrenset til den faktiske 
situasjonen slik den er i dag, med en liten 
buffer på hver side av bekken. 
Bestemmelsene tillater fordrøynings- og 
flomsikringstiltak innenfor sona. 



  
 
 

  
 
 

 

slik at arealet kan dokumentere 
tilfredsstillende sikkerhet over tid. Skulle 
der for eksempel søkes om dispensasjoner 
fra planen eller søkes om nye tiltak i 
planområdet/flomsonen vil hensynssonen 
med bestemmelser være gode å ha. 
Innlandet fylkeskommune, brev datert 
06.04.2020, sak/dok.nr: 20/492-4. 
Fylkeskommunen støtter kommunens 
vurderinger av tiltaket opp mot pbl. § 12-14 
og §§ 8-12 og har ingen ytterligere 
merknader til endringen. 

 
Tas til etterretning. 

  
 
 
VURDERING: 
Kommunen mener foreslåtte endring ikke bryter med hovedrammene i vedtatt planverk. 
Hovedgrepet er at adkomstvegen til eiendommen gnr. 132 bnr. 37 flyttes mot øst og at denne 
får funksjon også som turveg for gående og syklende mellom nederste del av Heggen 4 og 
Sjur Fedjes veg. Arealet BK_2 blir litt mindre (reduseres med ca. 450m²). Vi kan ikke se at 
dette vil ha negativ virkning på muligheten til å utnytte BK2 til konsentrert boligbebyggelse. 
 
Som del av utbyggingen av Heggen 4 er det, i henhold til rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene, etablert tiltak i bekken etter beregninger av reell flomfare jf. rapporter fra 
Norconsult, Asplan Viak og Sweco. På bakgrunn av NVE’s merknad videreføres hensynssone 
flomfare (aktsomhet), men vist som faktisk situasjon. Bekkens faktiske plassering etter at 
flom- og overvannstiltak er vist som bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone (SOSI 6001). Hensynssone høgspent videreføres ikke, da denne nå er nedgravd 
langs Sjur Fedjes veg. 
 
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12: 
Vi kan ikke se at endringene vil få annen virkning for naturmangfoldet enn da de opprinnelige 
utbyggingsplanene ble vurdert. En sjekk mot tilgjengelige databaser viser at det ikke 
foreligger nyere kunnskap eller registreringer som vil komme i konflikt med 
endringsforslaget. 
 
Kommunedirektøren mener endringen ikke vil komme i konflikt med intensjonene som ligger 
bak reguleringsplanene og tilrår at endringen vedtas. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes mindre endring av Heggen 
boligfelt etappe 4 – deler av BK_2 og del av Heggen boligfelt etappe 1. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Med følgende endringer i bestemmelsene for Heggen IV.  
Nytt pkt. 5.1 bokstav f): BF9: saltak: Gesimshøyde inntil 6 m og mønehøyde inntil 8 m. 
Nytt pkt. 5.10: Vassdrag 

a) Omlagt vassdrag/ flomløp fra fordrøyningsbasseng. Det skal ikke gjøres 
inngrep/tiltak som svekker anleggets funksjon som flomløp ved store 
nedbørsmengder. 

Nytt pkt. 6.1 bokstav a): H320_1 og H320_2 er fareområder rundt eksisterende og planlagt 
omlegging av vassdrag og område for fordrøyning. 
 


