
DETALJREGULERINGSPLAN FARGERIVEGEN 4 – KOMMUNENS KOMMENTARER TIL UTTALELSE FRA 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE     

Dato: 21.04.2020, med tillegg 22.04.2020 av fylkesutvalgets vedtak 

 

Opprinnelig frist for uttalelser var 25. mars. Innlandet fylkeskommune har fått utsatt frist til etter 
fylkesutvalgets møte 21. april, pga. ønske om politisk behandling. Det ble da sagt at 
administrasjonens saksframlegg ville være offentlig fra tirsdag14. april, ved utsending av sakene. 
Denne saka var ikke med på sakliste da, og heller ikke så sent som fredag 17. april. Ved ny sjekk 
kvelden 20. april så er saksframlegget lagt til. Møtet i fylkesutvalget er da dagen etter. Nedenstående 
kommentarer er basert på fylkesrådmannens innstilling til fylkesutvalget.  

Fylkesrådmannens innstilling til vetdtak: 

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.  

  

 

Innsigelse 

Fylkesrådmannen tilrår innsigelse til § 5.1.5 i reguleringsbestemmelsene som tillater parkering i 
første etasje. Dette begrunnes med at det er i strid med bestemmelsene i § 5.3.2 d) i overordnet plan 
(områderegulering Segalstad Bru) som sier at første etasje på bebyggelse som vender ut mot 
sentrumsgatene skal benyttes til forretning/tjenesteyting. Dersom det ikke er marked for næring kan 
det aksepteres boliger i første etasje.  



Kommentar:  
Kommunen har ytra ønske overfor forslagsstiller at parkering legges til kjeller under bygget, jfr. 
områdeplanen. I følge forslagsstiller blir kostnaden med dette for stor, bl.a. pga nærhet til elva 
Gausa, og tiltaket vil da ikke være aktuelt å realisere. Kommunen har da akseptert at parkering i 1. 
etasje kan godkjennes, under forutsetning av at 1. etasje bygges slik at det enkelt kan omgjøres til 
forretnings-/utsalgslokale. Dette er lagt inn i planen. Innsigelse skal ha grunnlag i at det er viktige 
nasjonale og regionale interesser som står på spill. I dette tilfelle er det lokale bestemmelser i 
områdeplanen som dette er i strid med, og det er kommunedirektørens oppfatning at kommunen 
har kompetanse til å gjøre slik endring.  

Bakgrunn for saken 

Fylkesrådmannen viser til at det er underdekning av sentralt beliggende leiligheter i kommunen. Det 
er uheldig at planforslaget 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 forventning.  

Kommentar: 
Kommunedirektøren mener det er uvanlig sterk og negativ formulering fra fylkesrådmannen at 
planforslaget har «negativ betydning for utviklingen av områdesenteret». Tvert imot mener 
kommunen at planen bygger opp under områdeplanens mål om tettere utbygging, større 
byggehøgder, og torg/friområder i sentrum for at flere skal kunne bo og leve i et bygdesentrum i 
større del av døgnet enn butikkenes åpningstider. Dette gir mindre behov for privatbiltransport og 
reduserer presset på omliggende jordbruksarealer. Og så er det slik at i en konkret sak kan det være 
behov for å gjøre noen endringer i gjeldende planverk, for å kunne realisere de overordna 
utviklingsmåla. I dette tilfelle skjer det gjennom reguleringsplan, i samsvar med plan- og 
bygningslova. 

Planprosess og medvirkning 

Fylkesrådmannen mener det er uheldig at saken ikke har vært drøftet i regionalt planforum.  

Kommentar: 
Områdereguleringa for Segalstad Bru var til drøfting i regionalt planforum gjentatte ganger. Når det 
da skulle lages detaljregulering i tråd med de overordna måla i overordnet plan, så ikke kommunen 
behov for ny drøfting i regionalt planforum. Planen er etter vår oppfatning ikke i strid med viktige 
nasjonale eller regionale hensyn, og fylkesrådmannen har da heller ikke vist til noen bestemte 
planretningslinjer som planen er i strid med. I følge fylkeskommunens nettside kan kommuneplaner, 
kommunedelplaner og større reguleringsplaner meldes inn for drøfting i regionalt planforum – og 
dette er ikke dekkende for denne planen. 

Stedsutvikling Segalstad Bru 

Det vises til at befolkningen i kommunen blir stadig eldre, og at den spredte bosettinga er krevende 
for å kunne opprettholde tjenestetilbudet til eldre. Fylkesrådmannen stiller spørsmål ved om dette 
planforslaget med store leiligheter vil treffe den målgruppen.  



Kommentar: 
Kommunen har ikke uttrykt noe ønske om at kommunesenteret i hovedsak skal bestå av eldre 
personer. Vi ønsker en allsidig befolkningssammensetning i kommunesenteret, for bl.a. å få aktivitet i 
større del av døgnet og et variert sosialt miljø. Vi betviler også at de eldre foretrekker å bo bare 
sammen med andre eldre. Vår erfaring er også at mange eldre ønsker en rimelig romslig leilighet, og 
gjerne mer enn ett soverom. Det er ellers gjennom andre planer at kommunen legger til rette for 
gode tjenestetilbud til de eldre. 

Fylkeskommunen refererer 5 punkt fra områdereguleringsplanen for hvordan tettstedet skal 
fortettes med kvalitet gjennom bestemmelser og retningslinjer til planen: 

 Bebyggelsen skal gis en god, 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.  
 
Kommentar: Omkringliggende bebyggelse består av 4 forretningsbygg som er rimelig 
uensarta, et kommunehus i teglstein og et sagbruk med materialtørke som nærmeste nabo. 
På motsatt side av elva er det et leilighetsbygg i 4 etasjer. Det er lite fellesnevnere i dette 
som kan/bør videreføres i nytt bygg. Bygget skal oppføres med tre utvendig, mens øvrige 
detaljer i fasader, farger m.m. blir bestemt i byggesaken.  
 

 Fasaden skal ha et hoveduttrykk i tre. 
 
Kommentar: Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med dette.  
 

 Bebyggelsen skal gis arkitektonisk kvalitet med gode proporsjoner, uttrykk og detaljering som 
sikrer mangfold og egenart. 
 
Kommentar: Detaljene framkommer i byggesaken og ikke i reguleringsplanen. Størrelsen er 
uvant i Gausdal, men det er ingen uvanlig form på et stort bygg.  
 

 Bebyggelsens etasjer mot gateplan skal gis utadrettede publikumsfunksjoner som stimulerer 
til aktivitet og opplevelser i uterommene mellom husene (landsbyliv). 
 
Kommentar: Dette punktet er ikke oppfylt når det gjelder bebyggelsens 1. etasje, der det skal 
være parkering. Men det bygges slik at det enkelt kan omgjøres til forretningslokale seinere.  
Det er et park- og aktivitetsområde mellom bygget og Fargerivegen som skal spesielt 
tilrettelegges for allmennheten og bli en god møteplass i sentrum.  
 

 Infrastruktur og parkeringsløsninger skal organiseres slik at arealer på bakkeplan i størst 
mulig grad frigjøres til gode møteplasser og uterom.  
 
Kommentar: Dette er oppfylt ved to grøntområder på bakkeplan – ett for beboerne og ett 
tilrettelagt område for alle. 
 



 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.  
 
Kommentar: Dette er oppfylt, sjå også de to foregående punkter.  
Dersom ovenstående referanser var ment som dokumentasjon på at planen medvirker til det 
motsatte av at «de overordnede føringene og prinsippene i områdereguleringsplanen 
videreføres», slik fylkeskommunen skriver, så mener kommunen gjennom ovenstående 
kommentarer å vise at de nevnte prinsippene i hovedsak følges opp. 
 

Felles detaljregulering 

Fylkesrådmannen mener det er uheldig at det ønskes avvik fra bestemmelsen om helhetlig 
reguleringsplan.  

Kommentar:  
Prinsipielt sett er vi enig i dette. Her er det gjort en konkret vurdering. De to andre byggeområdene 
er Furulund 1 (Sport 1) og Furulund 2 (KIWI). Vi er ikke kjent med at det foreligger byggeplaner eller 
ønske/behov for ny reguleringsplan for noen av disse.  Kommunen aksepterte da at det hadde liten 
hensikt å innlemme disse i reguleringsplanen ut fra formalistiske hensyn.  

Bebyggelsens plassering og form 

I områdeplanen står det at den delen av bebyggelsen på gateplan som vender mot Fargerivegen skal 
benyttes til forretning/tjenesteyting, og det anbefales bruk av byggelinjer i detaljreguleringsplan. 
Bebyggelsen ut mot gateplan skal ha utadrettede funksjoner som stimulerer til aktivitet og 
opplevelser i uterommene. 

Kommentar: 
Byggelinje er anbefaling og ikke et krav. Ellers er det nye bygget plassert på linje med de etablerte 
bygga på Furulund 1 og 2, så slik sett blir det en helhet over kvartalet.  
Ved å plassere bygget helt ut mot Fargerivegen ville en miste det nye aktivitetsområdet. Det måtte 
da evt. flyttes til nordøstsida av bygget (skyggesida), og det ville bli mindre synlig og tilgjengelig fra 
gateløpet og butikkområdene. Så her er det to hensyn som strider mot hverandre, og ut fra sentrum 
som helhet så mener kommunen at det er gjort et godt valg for dette.  

Arkitektur 

Fylkesrådmannen mener de foreslåtte blokkene fremstår som fremmede og lite stedstilpasset og ikke 
i overensstemmelse med eksisterende bygninger. Fylkesrådmannen mener at på Segalstad Bru tilsier 
dette en høyde på 3-4 etasjer. Blokkene vil kaste lange skygger og ta bort ettermiddagssolen for 
leilighetsbygget på andre siden av elva ettermiddagstid ved vårjevndøgn. 

Kommentar:  
Kommunen har tidligere vist til at omkringliggende bebyggelse består av 4 store forretningsbygg, 
kommunehus og et stort sagbruk med materialtørke som nærmeste nabo. På motsatt side av elva er 
det bl.a. et fire etasjers leilighetsbygg. Det er vanskelig å finne en god arkitektur som harmonerer 



med en slik bebyggelse, her finnes lite av felles normer. I områdeplanen er det stilt krav om minimum 
3 etasjer på nye bygg, og det er ikke fastsatt maksimal høyde. Kombinert med et uttrykt ønske i 
områdeplanen om fortetting og høyere bygg i sentrum, så kan ikke kommunen med sin beste vilje 
forstå at dette betyr maks. 4 etasjer. Dette vil være i strid med områdereguleringa. Skal en foreta 
transformering av et bygdesentrum så må det nødvendigvis innebære som konsekvens at det må 
bygges annerledes enn før. I forhold til skyggelegging har bygget en ideell plassering. På nordsida er 
det forretningsbygg, der leiligheter i 2. etasje har vindu mot vest. Det er langt til bygg mot øst (over 
Gausa), og der er det kun et mindre leilighetsbygg som blir påvirka. De kommer i skygge for 
ettermiddagssola ved vårjevndøgn, men har sol midt på dagen, og sommerstid får de ikke skygge. 
Det mener kommunen må være innafor tålegrensa dersom en skal fortette og ha høyere bygg. 

Parkering 

Det påpekes at det tilrettelegges for flere parkeringsplasser enn i overordna plan, samt at 
parkeringsplasser ikke skal være i første etasje i den delen som vender ut mot Fargerivegen. 

Kommentar: 
Det er planlagt for 6 uteparkeringsplasser ved siden av innkjøringa. Her danner de et naturlig skille 
mellom de to uteområdene – ett for beboerne og ett for allmennheten. Disse er tenkt til 
gjesteparkering. Kommunen kunne gjerne sett at disse ikke var med i planen, men har heller ikke 
funnet det nødvendig å endre planen på dette punktet. Skal en ha parkering på bare den delen som 
ikke vender mot Fargerivegen må en dele parkeringa i første etasje og legge innkjøringa til østsida av 
bygget. Det har også som konsekvens at det blir kjøreveg på tre sider av bygget. Så lenge det ikke er 
behov for forretningsareal i bygget, så har ikke kommunen funnet dette hensiktsmessig. 

 

 

Uteopphold 

Det er avsatt to separate areal til uteopphold. Planforslaget tilfredsstiller områdeplanens arealkrav til 
uteopphold- og lekearealer. Det mangler i dag en felles lekeplass i sentrum og planen bidrar dermed 
positivt til dette.  

Kommentar: 
Kommunen er enig i denne vurderinga. Dette er omtrent det eneste positive punktet 
fylkeskommunen har i sitt saksframlegg, og kommunen synes da det er et paradoks at disse 
utearealene ønsker fylkeskommunen å fjerne ved å trekke bygget nærmere Fargerivegen.  

Konklusjon 

- Fylkesrådmannen vurderer helheten i planforslaget å ha negativ betydning for utviklingen av 
tettstedet.  

- Burde vært drøfta i regionalt planforum.  
- Innsigelse mot bestemmelser som tillater parkering i første etasje.  
- Høyde på 3-4 etasjer på Segalstad Bru.  
- Utformingen bør frarådes med hjemmel i pbl. § 1.1. 



Kommentar: 
Kommunen er sterkt uenig i det første punktet. Planen er i tråd med statlige føringer om bygging i 
kollektivknutepunkt, fortetting i sentrum, bygging av leiligheter. Dette samsvarer også i hovedtrekk 
med områdereguleringsplanen. Innsigelsen har ikke grunnlag i at viktige statlige og regionale 
interesser blir negativt påvirka. At høyde på bygg skal begrenses til 3-4 etasjer har ikke grunnlag i 
områdeplanen, som fylkeskommunen ellers er veldig opptatt av skal følges.  

Kommunedirektøren mener saksframlegget til fylkesutvalget bærer preg av stor vilje til detaljstyring 
av lokal utvikling. Grunnlaget synes å være at en overordna plan skal følges for alle deler. Uttalelsen 
tar ikke hensyn til at ting endrer seg, og at ved detaljregulering er det lov å gjøre tilpasninger i det 
enkelte tilfellet. Kommunen har stor kunnskap om de lokale forholda, og har behov for tilpasninger 
som gjør at det skjer utvikling i samsvar med de langsiktige og overordna måla. Det lokalpolitiske 
skjønnet må være førende så lenge en ikke er klart i strid med viktige nasjonale og regionale 
interesser. 

Tillegg - Fylkesutvalgets behandling 

Fylkesutvalget vedtok i møte 21.04.2020 fylkesrådmannens innstilling (sjå først i notatet), bortsett fra 
pkt. 4 der vedtaket lyder slik: 

«4.Fylkesutvalget fraråder § 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).» 

Kommentar:  

Det betyr at fylkeskommunen ikke fremmer innsigelse, og kommunestyret kan sluttbehandle planen.    

 

 

 

 
 

 

 


