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Kommuneplanens arealdel

• Alle kommuner skal ha en kommuneplan med samfunnsdel og arealdel 
jf. PBL § 11-5.

• Kommunen kan utarbeide kommunedelplaner for bestemte områder 
eller tema.

• Arealdelen er en konkretisering av kommuneplanens samfunnsdel, og 
andre kommunale planer og politiske prioriteringer, som legger 
føringer for framtidig samfunnsutvikling.

• Nasjonale forventninger skal ivaretas.

• Revisjon/rullering: Skal vurderes hvert 4. år gjennom kommunal 
planstrategi; hele planen, deler av planen eller spesielle temaer.



Hovedfokus i denne rulleringa

• Løfte planmaterialet fra papirkart til digital versjon

• Endring og tilpasning til planlovendringa i 2009, og andre nyere lover

• Fastsette arealbruk ut fra nasjonale, regionale og kommunale føringer

• Vurdere mottatte innspill, og forslag til arealbruk

• Tilpasse avsatt areal til forventet behov i planperioden



Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
• Gode og effektive planprosesser

• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling

• Klima og sikkerhet

• Natur- og kulturverdier

• Næringsutvikling

• Attraktive og klimavennlige byer og tettsteder

• Boligbygging

• Samferdsel

• Helse og trivsel

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til,

skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, 

også i Norge. Blant annet for å sikre sosial rettferdighet og god helse 

og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer.



Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR for S-BATP)

• Fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet 
og effektiv trafikkavvikling.

• Redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. 

• Utvikle bærekraftige byer og tettsteder.

• Fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder.

• Legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling.

• Fremme helse, miljø og livskvalitet.

• Tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet.

• Gode regionale løsninger på tvers av fylkes- og kommunegrensene. 



Kilde: SSB



Planforslaget i grove trekk

• Boligområder: 1 fortetting i gjeldende plan, 2 nye, 2 videreført/flyttet

• Fritidsboligområder: 2 (1) nye, 3 (2) videreført/redusert 

• Råstoffområder: 2 utvidelser, 2 nye, 1 videreført/redusert

• Grav-/ og urnelund: 1 videreført/redusert

• Samferdselslinjer: 4 videreførte, 1 ny (gang- og sykkelveg)

• LNF, spredt bolig (KDP 2002): Ingen områder videreført

• Idrettsanlegg:  Videreføres, unntatt motorcross som legges ned

• Næringsområder: 3 videreført, 1 endring av gjeldende plan



Sees i sammenheng med områdeplan for Segalstad bru

• Områdeplanen fastsetter framtidig arealbruk i kommunesenteret. 

• Samling av funksjoner i sentrum er i tråd med nasjonal retningslinje 
om samordna bolig-, areal- og transportplanlegging, og i tråd med 
Regional plan for attraktive byer og tettsteder. 

• Områdeplanen gir en betydelig planreserve for boligetablering og 
tilrettelegger for nye næringsområder, i tillegg til handels- og 
servicesentrum og de to skoleområdene. 

• Arealdelens hovedfokus blir således arealbruken i øvrige deler av 
kommunen sett i lys av tilgjengelige arealer som allerede er regulert.



Nye områder for boligbebyggelse

• Det foreslås områder i Follebu og Forset. 

• Alle tettstedene sikres en god tomtereserve.

• De nye boområdene som foreslås ligger i hovedsak i tilknytning til 
allerede etablerte boligområder. Spredning av nye boområder 
(satellitter) foreslås ikke. 

• Et viktig hensyn har vært  å finne områder som ikke omdisponerer 
dyrka eller dyrkbar mark.

• Sikre at områdene har potensiale for god bokvalitet, trygg skoleveg, 
tilgang til nærturmuligheter/ friluftsliv og gode utsikts-/solforhold. 



Nye boligområder 
i Forset



2 nye boligområder i Forset

Roåker IV Roåker III

23,4 daa
min. 10-18 tomter

12,7 daa
4-6 tomter





Nye boligområder 
i Follebu



2 nye boligområder i Follebu

Lunde Klufta

21 daa
min. 4-14 enheter 

43 daa
min. 15-24 enheter





- og et lite areal i tilknytning til Fjerdumskogen

18,5 daa
8-10 tomter



Næringsområder

• Landbruksnæringen og råstoffutvinning viktige næringer.

• Handelsvirksomhet og publikumsrettet næring bør konsentreres i 
kommunesenteret og de største tettstedene (og på Skei?).

• Næringsarealreserven i Gausdal er meget lav, og vi er usikre på i 
hvilken grad regulerte arealer er attraktive i markedet. Vi har ingen 
arealer operativt ledige i Follebu eller på Segalstad bru.

• Gjenværende arealreserver er i bruddstykker og lite tilrettelagt. Vi 
mangler større sammenhengende attraktive arealer (50 daa+ ).

• Ikke mottatt eksterne innspill om nye næringsarealer, så 
administrasjonen foreslår 2 potensielle områder.





Grånligruva (reg. plan)
sammen med ny 
arealbruk; Grånlia N02



Råstoffområder

• Stor aktivitet i kommunen med råstoffuttak.

• Mange gode forekomster er regulert og i drift. De regulerte områdene 
har fortsatt stor gjenstående mengde. De største har nylig revidert sine 
driftsplaner og har reserver til ca. 2038.

• Jf. nye regler fra Direktoratet for mineralforvaltning, skal alle uttak med 
totaluttak over 10.000 m3 ha konsesjon og driftsplan. For å få godkjent 
driftsplan må området være godkjent av kommunen (pbl).

• Utfordringen med massetak er etterbruk og landskapsvirkning. Det vil i 
planmaterialet derfor legges vekt på områdets egnethet for etterbruk i 
tillegg til behov for råstoff i planperioden.





Råstoffområder

Kankerud

Grånli

Berg og Dahl

Revåfoten

Kvisberglia

Brennum/
Skogstad

Kalkbruddet

Børkhågålia

Kankerud

Børkhågålia

Haugen

Svendsrudlia

Fykselia



Fritidsboligområder

• Hovedtyngden av fritidsboligetableringer vil fortsatt være på Skei. 
Kommunedelplanene for Veslesetra og Skei har fortsatt avsatte arealer 
tilgjengelig for realisering – og disse kommunedelplanene rulleres ikke 
i denne runden.

• Det videreføres deler av tidligere avsatte arealer (ikke regulerte) både 
på Rausjøen og i Espedalen, men nyere krav til trygg byggegrunn m.m. 
gjør at de ubebygde områdene blir redusert til de best egnede 
områdene, og de som er i tråd med statlige føringer. 

• Mange ledige tomter i reguleringsplan for Strand. 

• KDP for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum har avsatt flere områder 
som pr. nå ikke er regulert/realisert.



Nye områder for fritidsboligbebyggelse



Indre 
sentrumssone i 
Follebu



Arealbruk for fritids- og allmenne aktiviteter 

• Motorcrossbana i Svingvoll – Avsatt i KDP Svingvoll – videreføres ikke.
• Ny informasjon: Avtale om bruk av arealet under avvikling, grunneierne ønsker tilbakeføring til 

landbruksformål. Samtidig er det behov for en plass for deponering av rene masser fra 
utbyggingen på Skei. Vises som kombinertformål i forslaget. 

• Skytebanene – Vist som LNF med påskrift «Skytebane» i gjeldende KPA.
• Innspill om at Vestre Gausdal skytebane bør stenges. 
• Administrasjonens vurdering: Alle eksisterende skytebaner vises som Idrettsanlegg - nåværende i 

forslaget.

• Travbana – Avsatt i KDP Segalstad bru – videreføres.
• Administrasjonens vurdering: Et etablert anlegg og et aktivt miljø, positiv aktivitet for barn, unge 

og voksne. Fordel å holde hestemiljøet samla, da dette kan redusere antall nye private 
paddocker/baner – ofte avsatt på dyrka mark. Vises som Idrettsanlegg - nåværende i forslaget

• Kremmerlibakken avsettes som Idrettsanlegg - nåværende i forslaget



Bestemmelser og retningslinjer

• Generelle bestemmelser (nasjonale forventninger og plankrav)

• Bestemmelser til hvert formålsområde

• Retningslinjer til dispensasjonsbehandling i LNF

• Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner



Konsekvensutredning (KU)

• De områdene som ble tatt med videre fra silingsprosessen har her fått 
sitt «faktaark» med vurdering av konsekvenser for miljø og samfunn. 

• Dette skal gi en trygghet for at de områder som foreslås tatt inn i  
plankartet er godt egnet, og en begrunnelse for hvorfor enkelte 
innspill/ områder evt. ikke foreslås tatt inn i kartet.

• KU sammen med ROS skal gi svar på egnetheten til området og hvilke 
hensyn som må tas i den videre detaljplanleggingen.



Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

• En tematisk og overordna utsjekk av hvert område, sammen med en 
samla vurdering av foreslått arealbruk. 

• Det vil alltid være behov for å vurdere risiko og sårbarhet mer i detalj i 
detaljreguleringsplaner og for tiltak der det ikke er krav om 
reguleringsplan (dette er da også et krav i plan- og bygningsloven).

• ROS inneholder en henvisning til de aktuelle bestemmelsene til KPA og 
til teknisk forskrift som akseptkriterier for de ulike risiki - for å unngå 
uønskede hendelser.



Tettsteder som gode boområder

• Gausdal har 0-konsesjon fastsatt i lokal forskrift. 

• Forskriften viser til gnr/bnr og kommunedelplanene for tettstedene.

• Når KPA vedtas løftes KDP inn og avgrensning for KDP oppheves

• Revisjon av den lokale forskriften bør derfor være gjennomført før 
vedtak av KPA (jfr. sak 51/19 i dagens kommunestyremøte).

• Avgrensning av hvor forskriften gjelder vil vises i kart i forskriften.



Lokal forskrift: Skilt og reklame

• Lokal vedtekt etter gammel lov – lokale vedtekter kan ikke revideres 
som vedtekt.

• Anbefalt å revidere denne som lokal forskrift
− for at den skal gjelde for hele kommunen uavhengig av vedtatte 

reguleringsplaner.

• Høring av forskrift skjer etter forvaltningsloven på samme måte som 
forskrift om 0-konsesjon.



Planutvalgets innstilling 07.06.19
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:

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

2) Gjeldende reguleringsplan for rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor 
Follebu, og egnet areal avsettes til boligformål.

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

4) Omtalen av dispensasjoner i LNF-områder i planbeskrivelsen tydeliggjøres.
5) 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.



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. 

Innspill fra formannskapet 11.06.19



Administrasjonens vurdering av planutvalgets endringsforslag

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

Det må gjøres en sondering av hvilke muligheter som finnes for flytting til nytt område eller samlokalisering 
av aktiviteten på de andre to banene. Prissatte og ikke-prissatte konsekvenser må utredes. Skytterlaget er 
ikke kontaktet pr. dato. 

4) Omtalen av dispensasjoner i LNF-områder i planbeskrivelsen tydeliggjøres.

Omtalen tydeliggjøres. Leseren kan bli forvirret med hensyn på hva som legges i formålet «LNF, spredt 
boligbebyggelse» (jf. tidligere KDP) omtalt på side 20, 22 og 29 og (spredt) bebyggelse i LNF omtalt på side 
9 og 29.



2) Gjeldende reguleringsplan for rv. 255 bør oppheves på den ubebygde strekningen ovenfor Follebu, og egnet areal 
avsettes til boligformål.

Grov vurdering:
1 tomt på eiendommen 132/27.

27,8 daa med bestemmelser som for BK_1:
20 % eneboliger: 5,5 daa (max 4 tomter)
80 % konsentrert bebyggelse: 22,3 daa

min 0,8 daa lekeområde= 21,5 daa
min. 36, max. 50 enheter 



Regulert trase for 
Fv. 255 gjennom 
Follebu



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

12- 15

8-10

12- 15



Regionalt elgtrekk Dokkfløy-Murudalen

• 4 innspill i Ongsjø-området (Roaseter, Finntjernmarka, Synstgardseter) 
foreslås ikke i planforslaget.

• Her er passasjen i trekkruta på det smaleste.
• «Merkeprosjektet» vil gi en mulighet for å styrke kunnskapsgrunnlaget 

• Hvor elgen trekker, hvor lang tid elgen bruker på trekket osv. 
• Administrasjonens vurdering er at det vil være uheldig å åpne for fysiske inngrep i 

dette området i påvente av et prosjekt som er ment å gi bedre kunnskap.

• Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA).
• Område mellom Dokkfløy og Murudalen som «Elgfangstlandskap»
• Funnet av hellemaleriet ved Espedalsvatnet bidrar til en økt  aktualitet for formidling 

av trekkets historiske dybde. 

• Naturmangfoldloven: Kunnskapsgrunnlaget § 8 og føre var-prinsippet § 9.
• Kan vurderes på nytt ved senere rulleringer av arealdelen.



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





Veg 1 i vest til områdene 3 til 6: opp i ca. 10,4% stigning
Veg 2 i øst til områdene 7 og 8: opp i ca. 16,6 % stigning

Område 1 er registrert som dyrkbart areal 





Nødvendig arbeid i forbindelse med planutvalgets 
endringsforslag før 1. gangs høring

1) Skytebane: Dialog med skyttermiljøet. Hvis flytting/samlokalisering; KU 
og støyutredning + klarlegging av økonomiske følger (kan gjøres før         
2. gangs høring).

2) Rv. 255 gjennom Follebu: KU, ROS, planbeskrivelse og bestemmelser.

3) Hytter Svatsum: KU, ROS, planbeskrivelse og bestemmelser.

4) Forbedre planbeskrivelsen: OK.

5) Næringsområder langs Baklivegen: Siling, KU, ROS, planbeskrivelse og 
bestemmelser.

I sum vil arbeidet være av et slikt omfang at arealplanen tidligst vil være klar 
for 1. gangs høring høsten 2019.




