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Saksframlegg 
 
Fylkesrådmannens innstilling til vedtak: 

1. Fylkesutvalget mener det er positivt at det planlegges leiligheter i sentrum av 
Segalstad bru.  

2. Fylkesutvalget mener det er uheldig at saken ikke har vært meldt inn til Regionalt 
planforum for drøfting.  

3. Fylkesutvalget mener det er uheldig at detaljreguleringsplanen for Fargeveien 4 på 
flere vesentlige punkter fraviker fra en nylig vedtatt overordnet plan 
(Områdereguleringsplan for Segalstad bru, 2018) og slik undergraver planverkets 
betydning for helhetlig og langsiktig tettstedsutvikling.  

4. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til § 5.1.5 som tillater parkering i første etasje på 
begge boligblokkene. Dette er i strid med bestemmelsen i overordnet plan (§ 5.3.2 d) 
som sier at første etasje på bebyggelse som vender ut mot sentrumsgatene (deriblant 
Fargerivegen) skal benyttes til forretning/tjenesteyting. Fylkesutvalget mener det er 
nødvendig å fastholde prinsippet om publikumsrettede funksjoner på gateplan i 
tettstedet for å stimulere til aktivitet og opplevelser (landsbyliv). 

5. Fylkesutvalget mener høyden og utformingen på de to boligblokkene bryter med 
stedets karakter. Bebyggelsens arkitektur er ikke i prinsipiell overenstemmelse med 
eksisterende bygningsmiljø slik retningslinjene tilsier og planbestemmelse § 5.1.3 i 
planforslaget og § 3.3.3 i overordnet plan krever. Fylkesutvalget frarår utformingen 
med hjemmel i pbl. § 1.1. 
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Bakgrunn for saken: 
Detaljreguleringsplan for Fargerivegen 4 legger til rette for bygging av to leilighetsbygg med 
tilhørende uteområder, parkering og gang- og sykkelveg innenfor sentrumsområdet på 
Segalstad bru i Gausdal kommune.  
 
Fylkerådmannen mener det er positivt at det planlegges leiligheter i sentrum av Segalstad 
bru. Undersøkelser har vist at det er en underdekning av sentralt beliggende leiligheter i 
kommunen. 
 
Områdereguleringsplanen for Segalstad bru (2018) tilrettelegger for en stedstilpasset 
fortetting av tettstedet. Det er derfor uheldig at planforslaget for Fargerivegen 4 fraviker 
vesentlige bestemmelser i den overordnede planen. Fylkesrådmannen vurderer helheten i 
planforslaget å ha negativ betydning for utviklingen av områdesenteret og mener 
planforslaget bør omarbeides for å være i tråd med overordnet plan og Nasjonale 
forventninger til kommunal og regional planlegging. Fylkesrådmannen mener det er uheldig 
at detaljreguleringsplanen fraviker fra en nylig vedtatt overordnet plan og dermed 
undergraver planverkets betydning for langsiktig utvikling. 
 
 
Planprosess og medvirkning 
Fylkeskommunen uttalte seg til varsel om oppstart av planarbeidet i desember 2019. I 
fylkeskommunens uttalelse til varsel om oppstart ble forslagsstiller oppfordret til god 
informasjon og aktiv medvirkning i planarbeidet samt å melde saken inn til regionalt 
planforum før offentlig ettersyn. Det ble gjort på bakgrunn av sakens karakter med særlig 
vekt på to forhold: For det første er utviklingen av kommunens sentrumsområde av betydning 
for alle kommunens innbyggerne. For det andre er Fargeriveien 4 et prosjekt som fraviker fra 
viktige prinsipper i nylig vedtatt områdereguleringsplan for Segalstad bru. Gausdal kommune 
har imidlertid ikke meldt saken inn til planforum og medvirkningen har vært begrenset til 
lovens minimum.  
 
Fylkesrådmannen mener det er uheldig at saken ikke har vært drøftet i regionalt planforum. 
Planforumet er arena for dialog og signaler om tiltak er i tråd med regionale og statlige 
føringer, og eventuelt hvilke justeringer som må til for å bli det. Det er slik sett også et 
virkemiddel for å unngå innsigelser. Det er derfor synd at denne muligheten ikke benyttes i 
saker der kommunen er sterkt oppfordret til det. 
 
 
Vurdering: 
 
Stedsutvikling Segalstad bru 
Segalstad bru er definert som områdesenter i Regional plan for attraktive byer og tettsteder 
(vedtatt 2016) og er det største tettstedet i Gausdal kommune. Tettstedet ligger i en dalbunn, 
omkranset av dyrka mark der dalførene Østre- og Vestre Gausdal møtes og elvemøtet 
mellom Jøra og Gausa. Brua og bebyggelsen rundt den, med Meierbygningen og 
kommunehuset som de mest fremtredende bygningene definerer tettstedet.  
 



Boligbebyggelsen på Segalstad bru domineres av eneboliger, både på elvesletta og oppe i 
østre dalside. Det er også enkelte leilighetsbygg innenfor sentrumssonen. Bebyggelsen i 
tettstedet består i all hovedsak av bygninger på mellom 1-3 etasjer.  
 

 
Figuren viser et oversiktsbilde av tettstedet og områdesenteret Segalstad Bru (Foto Ole Jakob 
Reichelt). 
 
Befolkningen i Gausdal blir stadig eldre og det er utfordrende å opprettholde folketallet. Den 
spredte bosettingen er også krevende med tanke på å opprettholde tjenestetilbudet til eldre. 
En undersøkelse (Prognosesentert, 2015) viste at det er flere i de eldste aldersgruppene 
som ønsker å flytte fra eneboligen til en sentralt beliggende leilighet. Fylkesrådmannen stiller 
imidlertid spørsmål ved om dette planforslaget med store leiligheter vil treffe den 
målgruppen.    
 
Fylkeskommunen har over tid bidratt med rådgivning og økonomiske midler til stedsutvikling 
(parallelloppdrag i 2013) for å skape et mer attraktivt områdesenter på Segalstad bru. 
 
I Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging understrekes betydningen av 
fortetting med kvalitet i våre byer og tettsteder. Det finnes ulike måter å fortette på, og de 
ulike tettstedene vil ha ulikt potensiale for fortetting. Å fortette med kvalitet betyr blant annet å 
tilpasse seg og bygge videre på eksisterende stedskvaliteter. 
 
Områdereguleringsplanen (2018) beskriver hvordan Segalstad bru skal fortette med kvalitet 
gjennom bestemmelser og retningslinjer til planen (utdrag): 

 Bebyggelsen skal gis en god, nåtidig utforming. Plassering og hovedform skal være i 
prinsipiell overensstemmelse med de bestående bygninger og anlegg. Detaljer, 
fasadeartikulering, materialbruk og farger skal utformes med hensyn til 
omkringliggende bebyggelse.  



 Fasaden skal ha et hoveduttrykk av tre. Tre bør være hovedmateriale i konstruksjon 
eller i kombinasjon med andre materialer.  

 Bebyggelsen skal gis arkitektonisk kvalitet med gode proporsjoner, uttrykk og 
detaljering som sikrer mangfold og egenart. 

 Bebyggelsens etasjer mot gateplan skal gis utadrettede publikumsfunksjoner som 
stimulerer til aktivitet og opplevelser i uterommene mellom husene (landsbyliv). 

 Infrastruktur og parkeringsløsninger skal organiseres slik at arealer på bakkeplan i 
størst mulig grad frigjøres til gode møteplasser og uterom. 

 Uteområder skal utformes universelt, og tilrettelegges slik at de bidrar til variert og 
aktiv bruk og ivaretar alle aldersgrupper. Tilrettelegging av uteområder og 
forbindelseslinjer skal stimulere til fysisk aktivitet og uteopphold. 

 
Når det nå fremmes detaljregulering innenfor sentrumsområdet forventes det at de 
overordnede føringene og prinsippene i områdereguleringsplanen (vedtatt nov. 2018) 
videreføres slik at den vedtatte utviklingen for kommunesentret følges opp. Stedsutvikling er 
en langsom prosess, men målrettet utvikling over tid vil gi resultater. Det betinger imidlertid at 
en er tro mot målene og de bærende prinsippene en har bestemt seg for i alle de mindre 
planene som til sammen vil utgjøre helheten. 
 
 
Planforslaget 
Forslaget til reguleringsplan for Fargerivegen fraviker bestemmelser og retningslinjer gitt i 
overordnet plan på flere punkter. Fylkesråmannen finner følgende punkter uheldig for en 
videre helhetlig utvikling av Segalstad bru: 
  

1. Felles detaljregulering 
I områdeplanen er det krav om felles detaljreguleringsplan for kvartalet fra Vestringsvegen til 
og med Fargerivegen (arealene S1 og S2 i planen). Det fremmes nå regulering for bare en 
liten del av dette arealet. 
 
Fylkesrådmannen mener det er uheldig at det ønskes avvik fra bestemmelsen om helhetlig 
reguleringsplan. En helhetlig utvikling av området midt i sentrum er avhengig av at større 
deler vurderes under ett. En bit for bit regulering vil ikke sikre en helhetlig plan med gode 
fellesløsninger. 
 

2. Bebyggelsens plassering og form 
I områdereguleringsplanen (§ 5.3.2 d) står det at første etasje (gateplan) av den del av 
bebyggelsen som vender mot Fargerivegen skal benyttes til forretning/tjenesteyting. For å 
stramme opp bebyggelsen mot sentrumsveger/gatetun anbefales bruk av byggelinjer i 
detaljreguleringsplan. Videre står det at bebyggelsen ut mot gateplan skal ha utadrettede 
funksjoner for publikum som stimulerer til aktivitet og opplevelser i uterommene mellom 
husene (landsbyliv). 
   
Bestemmelsen skal sikre at ny bebyggelse sørger for å bidra til fortetting med kvalitet. Ved å 
trekke bebyggelsen ut mot gateløpene vil bygningene være romdannende å bidra til 
tettstedsbygging. Ved å fylle førsteetasjene i sentrum med publikumsfunksjoner vil det 
stimulere til aktivitet på gateplan.  
 



I planforslaget er bebyggelsen imidlertid trukket vekk fra gateløpet og førsteetasjen er et 
garasjeanlegg. Planforslaget fraviker slik fra to sentrale aspekter i den overordnede planen 
som er ment å bidra til en attraktiv tettstedsstruktur; en gatestruktur og åpne førsteetasjer. 
Planforslaget viderefører i stedet et prinsipp med bebyggelsen trukket vekk fra gateløpet. Et 
prinsipp en har ønsket å gå bort fra.   
 
Fylkesrådmannen tilrår innsigelse til planens § 5.1.5 som tillater parkering i første etasje på 
begge boligblokkene. Dette er i strid med bestemmelse 5.3.2 d) i overordnet plan som sier at 
første etasje på bebyggelse som vender ut mot sentrumsgatene (deriblant Fargerivegen) 
skal benyttes til forretning/tjenesteyting. I den grad utviklingen viser at det ikke er marked for 
næring kan det aksepteres boliger i første etasje. 
 
 

3. Arkitektur 
Bygninger står i mange år. Er de først bygget, så er det for sent å angre på arkitekturen og 
materialvalget. I overordnet plan er dette ivaretatt gjennom å gi bestemmelser knyttet både til 
utforming og materialbruk. Det står blant annet at: «Bebyggelsen skal gis en god, nåtidig 
utforming. Plassering og hovedform skal være i prinsipiell overensstemmelse med de 
bestående bygninger og anlegg. Detaljer, fasadeartikulering, materialbruk og farger skal 
utformes med hensyn til omkringliggende bebyggelse». Videre står det om materialbruk at: 
«Alle offentlige bygninger og større næringsbygg skal bygges med tre som hovedmateriale. 
Så langt det er mulig bør tre benyttes i konstruksjoner. Dette skal også tilstrebes for boliger 
og andre mindre bygg». 
 
I Fargerivegen 4 legges det til rette for to boligblokker på henholdsvis 6 og 7 etasjer med til 
sammen 33 leiligheter. Første etasje inneholder parkering for biler og sykler. Maksimal 
reguleringshøyde er satt til 18,5 meter og 21,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. 
Maksimal utnyttelsesgrad er satt til BYA = 75%. 
 
Fylkesrådmannen mener de foreslåtte blokkene fremstår som fremmede og lite 
stedstilpasset og ikke i overenstemmelse med eksisterende bygninger slik bestemmelsen 
sier.  
 
I områdereguleringsplanen står det at bebyggelsen skal ha minimum tre etasjer, og det er 
ikke gitt bestemmelser om maksimale høyder. Men det står også at bebyggelsen skal 
utformes med hensyn til omkringliggende bebyggelse. Fylkesrådmannen mener at dette 
tilsier en høyde på 3-4 etasjer på Segalstad bru. 
   
Ved å åpne for høy blokkbebyggelse vil stedet endre karakter. Det bør derfor være en 
gjennomtenkt og godt begrunnet tanke bak å tillate bygninger som bryter radikalt med 
stedets karakter. Planforslaget inneholder ikke en slik stedsanalyse og begrunnelse for 
valget. Blokkene vil også kaste lange skygger og ta bort ettermiddagssolen for 
leilighetsbygget på andre siden av elva ettermiddagstid ved vårjevndøgn. 
   



 
Fotomontasjen illustrerer planlagte blokkbebyggelse sett fra et punkt oppe i lufta, nedenfor 
fylkesvegen. Blokkene er mer enn dobbelt så høye som øvrig bebyggelse i tettstedet og vil bli svært 
fremtredende. Solanalyser viser at eksisterende leilighetsbygg på motsatt side av Gausa (elva) vil 
miste solgangen på ettermiddagen ved vårjevndøgn. 
 
 

4. Parkering 
Planforslaget tilrettelegger for parkering i bebyggelsens førsteetasje med flere plasser enn 
det som er gitt som øvre grense i overordnet plan. Ut fra overordnet plan skal parkering i 
sentrumsområdene fortrinnsvis løses i parkeringsanlegg og/eller under terreng.   
 
Fylkesrådmannen forventer at parkeringsdekningen justeres ned slik at den blir i tråd med 
kravet til dette gitt i områdeplanens bestemmelse § 3.3.13. Ut fra overordnet kan heller ikke 
parkeringsplasser ligge i første etasje på den delen av bygget som vender ut mot 
Fargerivegen. 
  
 

5. Uteopphold 
Det er avsatt to separate areal til uteopphold. For det ene arealet er det stilt krav om innhold 
og opparbeiding, og at det skal være allment tilgjengelig. Det andre arealet skal være 
forbeholdt beboerne i blokkene.  
 
Planforslaget tilfredsstiller områdeplanens arealkrav til uteoppholds- og lekearealer. Det 
mangler i dag en felles lekeplass i sentrum og planen bidrar dermed positivt til dette. 
Lekeplassens beliggenhet er ikke i tråd med arealet avsatt til felles lek i overordnet plan, men 
kan likevel bli et godt supplement til det fremtidige lekeplasstilbudet i sentrum. 



 
Figuren viser en illustrasjon av de nye blokkene med en lekeplass som skal bli offentlig tilgjengelig i 
forgrunnen av den ene av de to blokkene. 
 
 
Konklusjon: 
Fylkesrådmannen mener det er positivt at det planlegges leiligheter i sentrum av Segalstad 
bru. Undersøkelser har vist at det er en underdekning av sentralt beliggende leiligheter i 
kommunen. Det er særlig den eldre delen av befolkningen som ønsker å bytte eneboligen 
med en sentralt beliggende leilighet. Fylkesrådmannen stiller imidlertid spørsmål ved om 
dette planforslaget vil treffe den målgruppen.    
 
Fylkesrådmannen mener det er uheldig at saken ikke har vært drøftet i regionalt planforum. 
Planforumet er arena for dialog og signaler om tiltak er i tråd med regionale og statlige 
føringer, og eventuelt hvilke justeringer som må til for å bli det. Det er slik sett også et 
virkemiddel for å unngå innsigelser. Det er derfor synd at denne muligheten ikke benyttes i 
saker der kommunen er sterkt oppfordret til det. 
 
Det er uheldig at planforslaget for Fargerivegen 4 ikke bygger oppunder prinsippene gitt i 
områdereguleringsplanen for å sikre en attraktiv stedsutvikling på Segalstad bru. 
Fylkesrådmannen vurderer helheten i planforslaget å ha negativ betydning for utviklingen av 
tettstedet og mener den må omarbeides for å være i tråd med overordnet plan og Nasjonale 
forventninger til kommunal og regional planlegging. 
 



Fylkesrådmannen tilrår innsigelse til § 5.1.5 som tillater parkering i første etasje på begge 
boligblokkene. Dette er i strid med bestemmelse § 5.3.2 d) i overordnet plan som sier at 
første etasje på bebyggelse som vender ut mot sentrumsgatene (deriblant Fargerivegen) 
skal benyttes til forretning/tjenesteyting. Fylkesrådmannen mener det er nødvendig å 
fastholde prinsippet om publikumsrettede funksjoner på gateplan i tettstedet for å stimulere til 
aktivitet og opplevelser (landsbyliv). I den grad utviklingen viser at det ikke er marked for 
næring kan det aksepteres boliger i første etasje. 
 
Fylkesrådmannen mener høyden og utformingen på de to boligblokkene bryter med stedets 
karakter. I områdereguleringsplanen står det at bebyggelsen skal ha minimum tre etasjer, og 
det er ikke gitt bestemmelser om maksimale høyder. Men det står også at bebyggelsen skal 
utformes med hensyn til omkringliggende bebyggelse. Fylkesrådmannen mener at dette 
tilsier en høyde på 3-4 etasjer på Segalstad bru. Fylkesrådmannen mener at utformingen bør 
frarådes med hjemmel i pbl. § 1.1. 
 
  
 
 


