
 

 
 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2029 - 

INNLEDENDE DRØFTING  
 

 

Planutvalget behandlet saken, saksnr. 53/18 den 08.06.2018. 

 

Behandling: 

Notat ang. omkjøringsveg forbi Follebu, ble utdelt på møtet. 

 

Saksbehandler gikk i gjennom hovedpunktene i planutkastet, med de foreløpige vurderinger 

som bl.a. er gjort i silingsdokumentene. 

 

Etter gjennomgangen ble det åpnet for kommentarer og innspill fra Planutvalget. 

Administrasjonen tar disse med i det videre arbeidet med planen. I det følgende gjengis 

hovedpunktene av det som framkom i drøftingen: 

 

 Synstgardsetra, Finntjernet og Roasetra: Mener det tåles mer hyttebygging i dette 

området, og at det er attraktive tomter her sammenlignet med for eksempel området 

avsatt til fritidsboliger på Åsen, Holesetra og Nyseterkjølen innenfor 

kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum. Viktig for Svatsum at det 

blir noe mere aktivitet. Innspillene bør vurderes i den videre prosessen. 

 

 Fv 255, omkjøringsveg i Follebu:  

o Noen tok til orde for at omkjøringsvegen tas ut, da det bl.a. ut i fra økonomiske 

hensyn synes urealistisk at vegen noen gang vil bli bygd.  

o Tas vegen ut, frigis noe areal som kan benyttes til utbyggingsformål.  

o Gjennomgangstrafikk skaper impulsstopp.  

o Jordvernhensyn taler for å ta omkjøringsvegen ut, da den vil beslaglegge mye 

dyrka mark (det er i særlig grad garden Holen som vil bli berørt). 

o Kan det være mulig å kanalisere noe av tungtransport-trafikken via Baklivegen? 

 

 Værskei:  

o For hardt silet? Er det tatt ut for mange potensielle utbyggingsområder? 

o Bør se på mulighetene for utvidelse mot Astridbekken og dyrkningsfeltene nord 

for fylkesveien.  

o Områdene mot Hemtjønnet og Nysetra utelates.  

o Vurdere VA utfra et miljøperspektiv, - det er ikke heldig at slike områder som 

Værskei ikke har bedre VA muligheter. Kan det løses med intern vannforsyning 

og renseanlegg i stedet for å sende det opp og ned Forsetseterlia? Hvor mange 

er tilknytningspliktige langs en evt. kommunal ledning? 

 

 Espedalen:  

o Positivt til området mellom Strand og Wiegaard skog, tilknytning til VA på Strand? 

 



 

 
 
 

 

 

 Follebu:  

o Hva skjer hvis Heggen 4 fylles raskt opp? Har vi da nok boligområder i 

Follebu?  

o Boligområdet Lunde virker bra, bør jobbe med å få utvida reguleringsplanen for 

Klufta. 

o Andre områder? 

 

 Boligområder i Forset:  

o Det finnes andre områder som kan være godt egnet. 

 

 Kalkverket i Forsetseterlia. 

o Det ble spurt om de har store nok arealer og utvidelsesmuligheter. Arealene 

regulert i 2012, og det vurderes at nok arealer er avsatt i gjeldende plan. 

 

Vedtak/innstilling: 

 

Det ble ikke fattet noen vedtak i denne saken. 
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