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1. Innledning 
Dette dokumentet beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til 

rammer og retningslinjer som gjelder for området. 

1.1 Planens formål og avgrensning 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av næringsvirksomheten i Steinslia. 
Detaljreguleringen er en videreføring av vedtatt områderegulering for Segalstad Bru. Etter ønsker om 
utvidelse av dagens næringsareal iverksettes krav om detaljregulering.  
 
Kommunen har mangel på næringsarealer, og ønsket å avklare nye arealer i områdereguleringen 
(2018). Et alternativ ble da å utvikle et område på sørsida av Jøra, som er bakgrunnen for denne 
detaljreguleringen. I området er det en eksisterende bedrift som ble regulert til næringsområde i 
områdereguleringen. Rundt denne bedriften er det mest skogsareal. Det ble beskrevet at terrenget 
ikke er ideelt ved at det er helling og kupert, men om det skulle reguleres flatere areal var dyrket 
mark alternativet. 
 
Tilrettelegging for næringsareal i det sentrale Gausdal er også i tråd med kommuneplanens 
målsetting for Segalstad Bru:  

«Segalstad Bru er tydelig markert som sentrum og tettsted, og er et godt sted å være – for å 
handle, arbeide, bo, drive aktiviteter og ha næringsvirksomhet» 

 

 
Figur 1: Planavgrensning 

Planområdet er ca. 158 dekar. Planen avgrenses i østre del av områdereguleringens områdegrense 
ved Steinslia, mens de vestre delene omslutter de avsatte næringsareal-områdene N9 til N12 ved 
Jobakken i områdereguleringen (figur 2). Senterlinje av Baklivegen følges i nord. 
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1.2 Planprosessen 

Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte ble avholdt 18.02.2019. Møtets hensikt var å avklare forutsetningene for igangsetting 

av planarbeidet. Gausdal kommune og RiK arkitektur/WSP Norge var representert på møtet. 

Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider, samt i lokalavisen 

GD 30.03.2019. Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter 

adresseliste fra Gausdal kommune. Frist for uttalelser ble satt til 03.05.2019. 

Det kom inn seks merknader til varsel om oppstart. Merknader er inkludert og kommentert i kapittel 

6. 

Medvirkning 

Kommunen har hatt åpent møte i områdereguleringen. Det har også vært utført private møter med 

enkelte berørte grunneiere. 

 

1.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert behov for KU i forbindelse med planarbeidet, etter plan- og bygningsloven § 4-2 med 

tilhørende Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017.  

Det er gjennomført konsekvensutredning av området i forbindelse med utarbeidelse av 

områderegulering. 

Med bakgrunn i at planen skal videreføre vedtakene fra områdereguleringen ble det konkludert med 

at det ikke gjøres konsekvensutredning av planforslaget.  
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2. Rammer og premisser for planen 

2.1 Overordnede føringer 

Nasjonale mål og retningslinjer 

Følgende nasjonale og regionale mål og retningslinjer er hensyntatt i planarbeidet: 
o Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (Miljøverndepartementets T -1442).  
o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 

26.09.2014. 
o Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt 

28.09.18.  
o Nasjonal jordvernstrategi, sist oppdatert i Prop. 1 S (2018–2019) 
o Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 
o Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, retningslinje 1-2007 NVE. 

 
For øvrig vises det til oversikt over nasjonale, regionale og kommunale retningslinjer i 

Områdereguleringsplan for Segalstad Bru (29.11.2018) for mer uttømmende oversikt. 

Relevant lovverk 

Plan- og bygningsloven (2009) 
Naturmangfoldloven (2009) 
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser – mineralloven (2009) 
Lov om kulturminner – kulturminneloven (1978) 

Lov og vassdrag og grunnvann - vannressursloven (2001) 

2.2 Eksisterende relevante planer 

Kommuneplanen 

• Arealdel. Gjeldende plan er gammel. Revidert plan fra 2019-2030 har vært på 1. gangshøring. 

Gjeldende områderegulering for Segalstad Bru videreføres.  

• Samfunnsdel (2014 – 2026). Planen har som slagord: «Sammen får vi det til», med disse 

satsningsområdene: 

o Barn og unge – oppvekstmiljøet, kunnskap og kompetanse 

o Lokal og regional utvikling, til beste for Gausdal kommune og Lillehammer-regionen 

o Aktivt folkehelsearbeid 

o Utvikling av Segalstad Bru 

 

Øvrige kommunale plandokumenter 

• Regional næringsplan (2016-2026). Felles plan for Lillehammer-regionen. 

• Kommunedelplan for klima og energi (2009)  

 

Områdereguleringsplan for Segalstad Bru, vedtatt 29.11.2018. 

Store deler av planområdet for denne detaljreguleringen er regulert til næring med tilhørende 

samferdselsanlegg gjennom områdereguleringen. Innenfor planområdet er det også regulert til 

boligbebyggelse, grønnstruktur og LNFR-arealer. For øvrig ligger det to faresoner for ras- og skredfare 

innenfor LNFR-arealet. Innenfor næringsarealet i sørvest ligger det ti automatisk fredede 

kulturminner. 
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Figur 2: Utsnitt av områderegulering for Segalstad Bru, vedtatt 29.11.2018 

 

2.3 Næringsareal i Gausdal kommune 

Tilrettelegging av næringsareal er viktig for arbeidsplasser og styrker bosetting i kommunen.  

Gausdal har et robust og aktivt landbruksmiljø, med melk og kjøtt som de viktigste produksjonene, 

samt betydelig skogsavvirkning. Landbruksproduktene gir grunnlag for en sterk industri med 

videreforedling. Trevareindustrien er allsidig og med flere store bedrifter (sagbruk, takstolfabrikk, 

huselementfabrikk, møbelfabrikker). Det private Q-Meieriet har også en stor avdeling i kommunen. 

Fritidsboligutvikling sysselsetter bredt i ulike bransjer i kommunen. Reiseliv, opplevelser og 

arrangement er et viktig satsingsområde i Lillehammer-regionen.  

De tre kommunene (Gausdal, Øyer og Lillehammer) i Lillehammer-regionen representerer et felles 

bo- og arbeidsmarked. Kommunene har derfor utarbeidet en felles, regional næringsplan. Planen 

består av flere temaer, hvorav flertallet er bransjerettede, mens andre er mer overgripende for 

næringslivet generelt. 
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3. Beskrivelse og analyse av planområdet 

3.1 Beliggenhet 

Steinslia ligger på vestsiden av Østre Gausdal en kilometer fra Segalstad Bru med 

sentrumsfunksjoner. Elva Jøra (nedstrøms planområdet møter den Gausa) avskjærer planområdet fra 

næringsbebyggelsen sør for Segalstad Bru. Beliggenheten er sentral i Østre Gausdal, samtidig som 

den er skjermet fra hovedfartsåren på østsiden.  

 

Figur 3: Planområdet i forhold til Segalstad Bru sett østfra. (Google maps). 
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3.2 Eiendomsforhold 

 

Figur 4: Oversikt over eiendomsforhold på inkluderte og tilstøtende tomter fra planavgrensningen. 

 

 

Tabell 1: Oversikt over eiendommenes hjemmelshavere 

Gnr. /Bnr. Hjemmelshavere 

147/1 Tore Thallaug 

147/11 Roar Steinslien 

148/1 Ivar Steine 

148/7 Mona Ring Nyheim 

148/14 Marit Sæther Sørsveen 

148/31 Ivar Steine 

147/40 Knut Kindlistuen 

147/22 Tom Haukbakken 

148/111 Jorun Solberg 

148/156 Sigurd og Ola Grimstad AS (festerett) 

148/156 Ivar Steine (eiendomsrett) 

252/7 Statens vegvesen/Oppland fylkeskommune 

 

 

147/22 
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3.3 Fysiske omgivelser og arealressurser 

Landskap og topografi 

Området er en naturlig forlengelse av etablert næringsareal. Området ligger tilbaketrukket i 

landskapet og blir i liten grad eksponert mot omgivelsene. Grønnstruktur og vegetasjon mellom Jøra 

og Baklivegen skjermer området fra innsyn, kombinert med helning opp fra Baklivegen som gir lite 

nærvirkning av området. 

 

Figur 5: Topografi 

Terrenget stiger mot et høydedrag mellom Jobakken og Steinslia. I det sørlige området er det brudd 

med det jevnt stigende terrenget, med markant bratt område i U-form ovenfor Grønlandsvegen 62.  

De lavere partiene har begrenset eksponering mot omgivelsene. 

Landbruk og naturverdier 

I følge Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart er det ikke 

registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning eller trekkveier i 

planområdet.  

Figur 6: Hagelupin 
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Langs Baklivegen innenfor planområdet er det registrert tre forekomster av 

Hagelupin innenfor arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Funnene er gjort i 2013, 

under kategorien fremmede arter. Hagelupin er en flerårig urt som danner klynger 

med korte, krypende jordstengler. Den formerer seg med frø, men også vegetativt 

ved jordstengler og ved at løsrevne biter fra røtter spres ved bortføring av 

jordmasser.  

Langs Baklivegen er det også registrert Setermjelt (karplante). Dette er en art av 

særlig stor forvaltningsinteresse (ansvarsarter).  

Det er ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede 

friluftsområder.  

 

Figur 8: Oversikt over skogsareal i tilknytning til planområdet 

De ubebygde områdene av planområdet er preget av barskog med middels og høg bonitet, der en del 

er registrert som dyrkbar. Den registrerte dyrkbare jorda har relativt dårlig kvalitet med kupert og 

dels bratte områder og grove jordmasser. 

Figur 7: 
Setermjelt 
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Figur 9: Dyrkbar jord (rødt) registrert i NIBIO. 

Det eksisterende jordbruksarealet ved Steinslia (nordøst på planområdet) har god jordkvalitet. Dette 

er i hovedsak fulldyrka jord (dyrket til vanlig pløyedjup, kan benyttes til åkervekster eller til eng, og 

som kan fornyes ved pløying) og innmarksbeite (kan brukes som beite, men ikke høstes maskinelt). 

Innenfor planområdet er det ca. 84 daa dyrkbar jord, ca. 3,7 daa fulldyrka jord og ca. 3,7 daa 

innmarksbeite. 
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Figur 10: Arealressurser 

Mineralressurser 

Det er forekomst av mineralressurser nord på planområdet. I Steinsgruva (det bebygde området 

nordvest innenfor planområdet i figur 10) har det vært uttak av sand og grus som er avsluttet, og 

området brukes nå som næringstomt for en transportbedrift. Mellom Steinsgruva og Steinslia kan 

det være potensiale for nyttbar pukk (sand og grus). Mektighetene der er mindre, og kornstørrelsen 

domineres av sand. Det er tatt ut mindre mengder flere steder men disse er nå avsluttet (NGU, 

2012). Råstoffbetydningen er vurdert til liten 

NGU har beskrevet området («Steine») i nordre del av planområdet slik:  

Forekomsten består av breelvavsatt materiale med varierende mektighet. I et gammelt massetak var 

gravedybden ca. 8 meter. Grunnvannsutslag i sålen av massetaket tyder på at den maksimale 

gravedybden er nådd. I den vestre delen av massetaket finnes mye stein og blokk. Mot øst avtar 

mektighetene, og kornstørrelsen domineres av sand. Det er tatt ut mindre mengder flere steder men 

disse er nå avsluttet. 
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Geoteknisk rapport 

Det er utredet eget befaringsnotat (04.11.2019) med den hensikt å vurdere prøvegroper og 

sammenligne massene i disse med utførte laboratorieanalyser av prøvemateriale. Basert på 

stikkprøvene fra prøvegroper ble det estimert volumer innenfor N_2 i planområdet: 

• 1400-2800 m3 silt+leire  

• 26900-53700 m3 sand  

• 7700-15500 m3 grus 

Det knyttes usikkerheter til estimerte verdier da dybden til berg er usikker, samt at estimat er basert 

på fire stikkprøver.   

Analyse av uttak fra prøvegroper viser at materialet ikke er egnet som forsterkingslag. Siden det er 

relativt høy andel av finstoff i materialet, samt at det også er observert flisig materiale (glimmer), så 

er disse trolig dårlig egnet som tilslagsmateriale. 

Spesielle miljøforhold - Grunnforhold, skred, flom og radon 

Det er ikke registrert skred av noen form i dette området. Radonkartet viser aktsomhet – moderat til 

lav i største delen av området. Søndre del er mer usikker. 

Det er registrert hensynssone for skred/ras to steder sørøst på planområdet (LNFR-område i 

områdereguleringen). Det er ikke registrert flomfare.  

 

Figur 11: Vannveger (glokart.no) 
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Nedbørsfeltet for området skaper en bekk gjennom planområdets. I dag renner bekken nordover fra 

Gammelhushaugen og gjennom skogsområde/landbruksområde med spredt bosetting ved 

Ellinghaugen/Brenna. Ved Steinslia gård gjør bekken flere retningsendringer før den renner gjennom 

feltet som skal reguleres, og til utløp i Jøra på nedsiden av Baklivegen. 

Grunnforholdene er stort sett breelveavsetninger og erosjonsrester på haug, rygg og slake småskala 

dalsider. Hele området har registrert mørk grå sandstein, som er feltspatførende i veksellag med 

skifer.  

 

Figur 12: Forventede løsmasser (i overflaten) der grønt markerer tykk morene og oransje markerer 
breelvavsetninger. 

 

Støyforhold 

Det er eksisterende næringsvirksomhet i nord-vest, som ikke innehar spesielt støyende virksomhet. 

Langs Baklivegen har Statens vegvesen registrert gul støysone. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Området er befart i forbindelse med områdereguleringen der det ble gjort funn av ti automatisk 

fredede kulturminner. Funnene er ulike kullfremstillingsanlegg/ kullgroper fra jernalder-

middelalder.  

 

Funnene er frigitt etter kulturminneloven (jf. brev fra Riksantikvaren 03.09.2019). 
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Figur 13: Registrerte kulturminner. 

 

Trafikkforhold 

Baklivegen har 60-sone gjennom planområdet. ÅDT er 310, med 10% av disse kategorisert som lange 

kjøretøy. Det er tre avkjørsler på sørsiden av vegen til eksisterende næring- og boligbebyggelse. 

Baklivegen fra Grønlandsbroa mot planområdet er svingete med dertil begrenset sikt. Sidearealet er 

smalt. Vegen er ikke tilrettelagt for myke trafikanter. 
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Figur 14: Avkjørsel mot eksisterende næringsområde. 

Avkjørselen mot det eksisterende næringsområdet er udefinert og fremstår kaotisk.  

 

 

Figur 15: Baklivegen 

Kollektivdekningen er svak. Det ligger to kantstopp innenfor planområdet som frekventeres av 

Opplands trafikk rute 520 Lillehammer o/ Tråsetstranda om lag to ganger i døgnet.  

Teknisk infrastruktur 

Området er samlokalisert med andre næringsareal og er transportbesparende sammenlignet med 

andre lokaliseringer. 

Det er ikke etablert offentlig vann- og avløpsnett i området. 
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Bebyggelse og estetikk   

 

Figur 16: Bebyggelse innenfor planområdet. 

Planområdet har bebyggelse i nordre del. Næringsområdet i nordvest er preget av lagerbebyggelse 

med enkel og funksjonell utforming. Disse er plassert i store, udefinerte parkeringsareal.  

 

Figur 17: Næringsbebyggelse sett fra (1) på figur 16. 

Det andre området med bebyggelse er gårdstunet Steinslia. Her er det to boliger og en gårdsbygning 

i tillegg til flere mindre bygg. Tunet ligger i tilknytning til jordbruksareal. 

(1) 



Reguleringsplan for Steinslia næringsområde –Plan-ID: 201902 – Planbeskrivelse  
   

 
18 

 

Rekreasjon- og uteområder 

Området har i dag liten verdi for nærmiljø, grønnstruktur og utøvelse av friluftsliv. 

Området benyttes i liten grad til friluftsliv. Men det går et eldre veifar gjennom søre deler av 

planområdet som benyttes til tursti. Området er registrert som friluftslivsområde (glokart). 

 

3.4 Særlige hensyn 

Barn og unges interesser 

Området er ikke spesielt attraktivt for barn og unges interesser. 

Universell utforming 

Tilgjengeligheten utenfor det bebygde området er begrenset. Adkomsten til bebyggelsen er grusveier 

med svake stigningsforhold. 
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4. Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Planens innhold og reguleringsformål 

Hovedgrep 

Hovedgrepet er å tilrettelegge for etablering av næringsareal i Steinslia. Planforslaget er i stor grad i 

samsvar med områdereguleringen. Adkomstvegen til næringsarealene er flyttet noe i forhold til 

områdereguleringen.  

 

Figur 18: Plankart datert 15.01.2020 
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Arealformål 

Planområdet er 158,4 daa. Planen omfatter følgende formål og areal: 
 

Arealformål Dekar 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2.ledd nr.1) 

Boligbebyggelse (1111) 1,3 

Næringsbebyggelse (1300) 91,5 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr.2) 

Veg (2010) 4,8 

Kjøreveg (2011) 1,1 

Gang- og sykkelveg (2015) 0,8 

Annen veggrunn – grøntareal (2019) 11,9 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr. 3) 

Grønnstruktur (3001) 8,2 

Turveg (3031) 1,2 

LNFR (PBL § 12-5 2.ledd nr.5) 

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100) 

37,6 

 

4.2 Utforming 

Næringsområde N-1 tillattes trappet som illustrasjonen under. Endelig utforming skjer gjennom 

byggesak. 

 

Figur 19: Trapping i N_2. 
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Figur 20: Vegutforming og planlagt vannveg til Jøra. 

4.3 Flomsikring og overvann i planen 

Det er utarbeidet egen overvannsplan for området (datert 15.01.2020). En sentral problemstilling har 

vært å vurdere hvordan bekken gjennom området skal håndteres. Bekken går i dag ned mot gården 

Steinslia og nordover gjennom Baklivegen til utløp i Jøra. Løsningen går ut på å lede bekken i 

veggrøfta langs ny adkomstveg (o_V2). Veggrøfta skal formes og sikres som et bekkeløp som tåler 

200-årsflom med 40% klimapåslag. Nytt bekkeløp anlegges på nordsida av Baklivegen til samløp med 

eksisterende bekkeløp. Planlagt løsning nord for Baklivegen vises på vises nederst på figur 20 og 

øverst på figur 21. Dette er utenfor planområdet og behandles som byggesak. Overvannsplanen tar 

også for seg hvilke tiltak som anbefales for å håndtere overvann innenfor det regulerte området.  

 

Figur 21: Felt A, B og C vil drenere til bekken oppstrøms kulverten under Baklivegen. Piler angir retning på 
avrenning. Planlagte industriflater på felt C (skravert) har fall mot nord-øst, som betyr at overvann drenerer 
mot veggrøfta på nord-vestsiden av adkomstvegen. 
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Figur 22: Planlagt overvannssystem. 

Foruten lovpålagt håndtering av spesifikk avrenning fra forurensende kilder, slik som vaskehaller og 

verksteder, bør det også vurderes tiltak som kan forhindre at forurenset overvann fra f.eks. 

oppstillingsplasser for tunge kjøretøyer (med konsentrasjoner av f.eks. tungmetaller og olje) går 

direkte til bekken. Infiltrasjonsgrøfter kan ha noe renseeffekt på overvannet, og sandfang mellom 

grøfter og bekken kan gi noe fjerning av partikkelbundet forurensning.   
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5. Virkninger av planforslag 

5.1 Vurdering av natur og miljø 

Naturmiljø og landbruksareal  

Hoveddelen av området som reguleres videre til bebyggelsesformål består av skog. Det foreligger 
ingen registrerte sårbare eller trua arter innenfor skogsområdet. Generelt gir de planlagte tiltakene 
noe negative effekter for naturmiljø og biologisk mangfold på grunn av etablering av bebyggelse og 
infrastrukturtiltak. Dette gir mindre negative konsekvenser enn en større omdisponering av dyrka 
mark ville fått. 
 
Ved plangjennomføring avgår vesentlige områder med dyrkbar mark, men planen berører ikke 

fulldyrket jord. Det er ikke ytterligere arealer med dyrkbar mark som omdisponeres i forhold til 

områderegulering. 

• 79,6 daa dyrkbar mark omdisponeres ved plangjennomføring. 

• 0,4 daa innmarksbeite omdisponeres ved plangjennomføring (ved vegen V3). 

Basert på undersøkelsene i kapittel 3 vurderes de samlede effektene på natur og miljø til å være 
mindre vesentlige. Kravet i Naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på 
eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I og med at det ikke fremkommer effekter 
av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull natur er det ikke foretatt vurderinger etter 
miljøprinsippene i Naturmangfoldloven §§ 9-12. 
 

Landskap og kulturmiljø 

Området er i begrenset grad eksponert mot omgivelsene og utbygging vil ikke være spesielt negativt 

for dette temaet. Kulturminnene er tidligere utgravd og påvirkes ikke i denne sammenhengen. 

Grunnforhold 

Resterende forekomst av løsmasser i Steinslia anses ikke som drivverdig. Det stilles dermed ikke krav 

om uttak for etablering av tiltak. Det foreligger eget notat på geotekniske undersøkelser. 

Forurensning og støy 

Området er i hovedsak ikke støyutsatt, men en mindre del ligger i gul støysone langs Baklivegen. Økt 

trafikk i næringsområdene vil føre til mer støy. Forurenset overvann fra ny næringsvirksomhet kan 

oppstå. 

Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv 

Området vil påvirkes negativt for disse temaene ved plangjennomføring, selv om det sikres turveg i 

planen. 

Overvann og flom 

Plangjennomføring vil føre til positive konsekvenser for temaet. Dette begrunnes med at det er 

gjennomført hydrauliske beregninger av 200-årsfrom med 40% klimapåslag i en utbygd situasjon. 

Tiltakene ut fra dette er blant annet sikring av vannveger og større stikkrenner. Dette forutsetter at 

overvannsplan følges på grunn økt andel ikke-permeable flater ved plangjennomføring. 

Konklusjon – samlet vurdering av natur og miljø 

Området har noe hittil ikke-utnyttet verdi i jordbrukssammenheng som vil forsvinne med 

plangjennomføring. Landskapsrommet og naturverdier påvirkes negativt med overgang fra skogkledt 

dalside til bygninger og infrastruktur. Totalt sett gir likevel plangrepet små konsekvenser for natur og 

miljø i forhold til alternativene med å omdisponere dyrka mark i kommunen. 
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5.2 Vurdering av samfunnsmessige forhold 

Transport og trafikk 
Økt næringsaktivitet vil medføre økt transport. Separat gang- og sykkelveg langs Baklivegen innenfor 
planavgrensningen gir økt trafikksikkerhet for myke trafikanter i området. 
 
Næringsliv og bosetting 
Planen gir positive virkninger for næringsinteresser ved større tilbud av utnyttbare arealer i området. 
 
Utvidelse fører til noen nærføringsulemper for eksisterende boliger i Steinslia. 
 
Universell utforming - tilgjengelighet 
Næringsområder gir god tilgjengelig på grunn av bearbeidede overflater, stigningsforhold og høyder. 
 
Barn og unges interesser  
Planforslaget gir ingen vesentlige konsekvenser for barn og unge.  
 
Folkehelse 

Planforslaget gir ikke vesentlige konsekvenser for folkehelse. 

Risiko og sårbarhet 

Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), som identifiserer risiko for 

uønskede hendelser. ROS-analysen følger planforslaget som eget vedlegg.  

Tiltak for å redusere risiko fra ROS-analysen er ivaretatt i planforslaget. 

 

5.3 Samlet vurdering 

Tilrettelegging for næringsarealer er viktig for å opprettholde bosetting og sysselsetting i kommunen, 

i samsvar med overordnede målsetninger. Planen gir gode forhold for dette. Området ligger 

skjermet, men samtidig nært Segalstad Bru. Virkningene på natur, miljø og næreffekten for 

eksisterende boliger vurderes negativt, men de positive konsekvensene av tilrettelegging for 

næringsareal vurderes å oppveie for dette. 
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6. Innkomne innspill 
Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet 27.03.2019. Frist for uttalelser var 03.05.2019. 

Det kom inn seks merknader til varsel om oppstart. Merknader er oppsummert og kommentert i det 
følgende: 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 17.04.19:  
NVE gir generelt innspill som råd og veiledning innenfor sine saksområder. NVE peker på TEK17 og 
pbl. som viktige virkemidler i arealplanleggingen for å unngå skader fra flom, erosjon, skred og 
overvann.  
 
Angående vassdrags- og grunnvannstiltak nevner NVE at det er store allmenne interesser knyttet til 
dette, og at tiltak som kan medføre skader eller ulemper kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven.  
 
NVE påpeker at et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet, og at planen derfor må ta hensyn til dette. For øvrig legges det ved veiledere og verktøy 
for oppstart av planarbeidet.  
 
Kommentar:  
Innspillet fra NVE er hensynsstatt i planleggingen.  
 
Oppland fylkeskommune (OFK), 02.05.19 

OFK gir generelle innspill knyttet til medvirkning og ulike plantema som trafikk, overvann, støy og 

landskapsbilde. OFK forventer at det videre planarbeidet forholder seg til bestemmelsene gitt i 

områdereguleringsplanen samt regionale og nasjonale føringer knyttet til de enkelte plantemaene.  

OFK gjør også rede for kulturarv ved kulturminnene i området. 

Kommentar: 

Innspillet fra OFK er hensynsstatt i planleggingen. Kulturminnene innenfor planområdet er frigitt av 

Riksantikvaren. 

Eidsiva Nett AS (EN), 02.04.19:  
EN har ingen innvendinger mot planarbeidet, men minner om at deres infrastruktur i området må 
hensynsstas. 
 
Kommentar:  
Merknad fra EN er tatt til orientering. 

Statens vegvesen (SVV), 08.05.19  
SVV uttaler seg som forvalter av fylkesvei på vegne av Oppland fylkeskommune og som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar på transportområdet 

SVV ber spesielt om at avkjørselen fra Baklivegen strammes opp i planen og reguleres med siktlinjer. 

SVV poengterer at gang- og sykkelveg er regulert inn i områdereguleringen for Segalstad Bru, og at 

etter deres oppfatning må denne reguleres videre fra nordsiden av Grønlandsbrua og helt til og med 

avkjøring til næringsområdet. Begrunnelsen er at det er næringsområdet som er den viktigste utløser 

av behov for gang- og sykkelveg. Dermed ber SVV om at planområdet utvides for å regulere inn 

beskrevne gang- og sykkelvei, og at det stilles rekkefølgekrav for å sikre gjennomføring.  



Reguleringsplan for Steinslia næringsområde –Plan-ID: 201902 – Planbeskrivelse  
   

 
26 

 

SVV beskriver også at det må opprettes en gjennomføringsavtale som sikrer vegeiers interesser og 

medvirkning både i planleggingen og gjennomføringen av tiltakene 

 
 
Kommentar:  
Forholdet som gjelder utvidelse av planområdet med gang- og sykkelveg er ikke tatt til følge av 
tiltakshaver Gausdal kommune. Kommunen har hatt kontakt med SVV og fått aksept for dette. De 
andre momentene er ivaretatt i planarbeidet. 
 
 
Toril Steinslien, gnr. 147/40, 22.04.19 

Steinslien lurer på om det er mulig med ny adkomst til sin tomt fra ny adkomstveg. Steinslien lurer 

også på om det er kommunen som er ansvarlig for eventuell støyskjerm, og hva som skjer hvis 

boligverdien synker. 

Kommentar: 

Innspillet tas til orientering. Støyskjerm vurderes ikke som aktuelt. 

Sigurd & Ola Grimstad AS v/ Kristian Øygarden, 30.04.19 

Øygarden viser til møte med Gausdal kommune i forkant av oppstart av planarbeid der de orienterte 

om sine behov for areal og utnyttelse. Øygarden viser til at det vil medføre vesentlige ulemper for 

effektiv drift av anlegget dersom det blir adkomstveg gjennom deres anleggsområde. Det bes om at 

det finnes andre traseer. 

Kommentar:  

Innspillet er hensynsstatt i planleggingen. 

 

7. Vedlegg 
Vedlegg 1: Plankart, datert 01.04.2020 

Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser, datert 01.04.2020 

Vedlegg 3: ROS-analyse, datert 01.04.2020 

Vedlegg 4: Geoteknisk rapport, datert 04.11.2019 

Vedlegg 5: Samlehefte vegprosjektering 

Vedlegg 6: Overvannsplan, datert 15.01.2020 

 


