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 1. Plankart 

 2. Reguleringsbestemmelser 

 3. Planbeskrivelse 

 4. ROS-analyse 

 5. Endringslogg reguleringsbestemmelser 

 

 

SAMMENDRAG (1. gangs behandling): 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre utbygging av Heggen boligfelt, jfr. 

kravet om bebyggelsesplan for dette området i reguleringsplan for Heggen boligfelt, vedtatt 

11.05.2006. Dette planforslaget legger opp til noe mer intensiv arealutnytting enn i vedtatt 

plan. Det er lagt spesielt stor vekt på sikkerhet i forhold til flomfare ved å sette av areal rundt 

bekkedrag og til fordrøyningsanlegg. Planforslaget viser en kombinasjon av eneboligtomter og 

areal for konsentrert boligbebyggelse, og det reguleres areal til leikeplasser/ felles 

møteplasser.   

 

Forslag til detaljregulering for Heggen boligfelt etappe 4 foreslås lagt ut offentlig ettersyn og 

sendt på høring. 

 

 

NYTT SAMMENDRAG 

Alle merknader ved offentlig ettersyn er vurdert, og planmateriale er justert/oppdatert 

ihht. merknadssammenstillingen. Endringene som er gjennomført i planmaterialet etter 

offentlig ettersyn blir vurdert til ikke å være så vidtrekkende at nytt offentlig ettersyn er 

nødvendig. 



  
 
 

 

 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt.  

 

Detaljreguleringsplanen for Heggen 4 med tilhørende planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser anbefales godkjent.  

 

 

SAKSOPPLYSNINGER (1. gangs behandling): 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: 

Reguleringsplan for HEGGEN BOLIGFELT med bestemmelser ble godkjent i kommunestyret 

11.05.2006. I henhold til bestemmelsene, jfr. § 2 Felles bestemmelser, må det foreligge 

godkjent bebyggelsesplan for dette området før videre utbygging kan skje. Siden 

bebyggelsesplanen er borte fra plan- og bygningsloven etter lovendring i 2008, er det nå 

utarbeidet en detaljreguleringsplan, jfr. pbl. § 12-3.  

 

Planprosessen: 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i GD i desember 2014 og varsla ved 

brev til berørte parter den 01.12.2014, samt gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

Planen ble da benevnt som Heggen etappe 3. Det kom inn 7 merknader/innspill til varsel om 

oppstart. De innkomne merknadene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Det er 

avholdt medvirkningsmøte med representanter for beboerne i naboområdet. Planarbeidet er 

drøfta i regionalt planforum den 24.11.2015. 

 

Arealbruk: 

Arealbruken er i hovedsak i samsvar med reguleringsplanen fra 2006. Hovedformålet er areal 

til boligbygging.  Det er lagt opp til større utnyttingsgrad enn i opprinnelig reguleringsplan. 

Med den foreslåtte utnyttingsgraden vil det være plass til 80-100 boligenheter. Herav er knapt 

40 eneboligtomter og resten som konsentrert boligbygging (rekkehus, kjedehus, 

leilighetsbygg). I nedre del av planområdet er det avsatt et relativt stort område til 

aktivitetsområde/grøntområde. Dette skal samtidig være fordrøyningsanlegg ved flom.  

 

Konsekvensutredning: 

Detaljreguleringen er i hovedsak i samsvar med tidligere reguleringsplan. Kommunen 

vurderer at planforslaget ikke vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 

dermed ikke faller inn under krav om konsekvensutredning gitt i forskrift om 

konsekvensutredning.  

 

Naturmangfold: 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er virkningene for naturmangfoldet vurdert etter lovens 

§§ 8-12. Det er ingen registreringer av truede, nær truede arter eller naturtyper med stor verdi i 

tilgjengelige databaser. Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert å være 

tilfredsstillende. Prinsippene for offentlig beslutningstaking etter naturmangfoldlovens 

paragrafer synes derfor tilstrekkelig ivaretatt.   

 



  
 
 

 

 

Barn og unges interesser: 

Representanten for barn og unge har mottatt varsel om oppstart. Et relativt stort areal er avsatt 

til aktivitetsområde/grøntområde, det er flere nærleikeplasser og arealer langs et bekkedrag 

legges til rette for ferdsel og leik. Interessene til barn og unge synes godt ivaretatt. I det videre 

arbeidet med tilrettelegging av aktivitetsområdet vil disse interessene spesielt bli trukket inn i 

prosessen.  

Flomfare: 

Hensyn til sikkerhet mot flomfare har hatt stor fokus i planarbeidet med erfaring i flommer de 

siste årene. En omfattende kartlegging og vurdering av hele dalsida ovenfor boligfeltet er 

gjennomført. To uavhengige konsulentrapporter om nødvendige hensyn og sikringstiltak for 

feltet er utarbeidet, og nødvendig areal til sikring er avsatt i henhold til disse rapportene. Det 

skal være avskjæring av overflatevatnet ovenfor feltet, flere mindre fordrøyningstiltak og 

masseavsetningsområder, tiltak for å sikre bekkeløpet og redusere farten på vatnet. Det store 

aktivitetsområdet skal bygges slik at det fungerer som fordrøyningsområde og 

masseavlagringsbasseng ved en storflom. Disse tiltakene vil også bidra til større sikkerhet for 

eksisterende boliger i området. For boligtomtene er det stilt krav om lokal 

overvannsdisponering.  

 

 

VURDERING (1. gangs behandling): 

Planforslaget er i hovedsak i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området, men det er 

lagt opp til tettere utbygging og mulighet for flere boenheter. Med bakgrunn i erfaringene med 

flomskader er det lagt stor vekt på utredning av aktuelle/nødvendige tiltak mot flom, som 

følges opp i detaljprosjekteringa. Nødvendige areal til tiltak er avsatt i planen, og med 

tilhørende reguleringsbestemmelser. Store areal er avsatt til bruk for barn og unge. Samla sett 

synes planen å tilfredsstille krav til god arealutnytting, høg grad av sikkerhet og hensyn til 

godt bomiljø med vekt på barn og unges interesser.  

 

Korrigeringer før vedtak av planen: 

Rådmannen vurderer at planforslaget kan ha et forbedringspotensiale når det gjelder 

tomteinndeling på feltene BF_2, BF-5 og BF_6. Rådmannen legger derfor til grunn at den 

endelige tomteinndeling fastsettes før vedtak i planen, men at det da kun er snakk om 

justering av tomtegrenser og adkomster til disse og ikke endringer som berøre ytre 

avgrensning av disse tre feltene, samt at eventuelle endringer i plankartet ikke påvirker 

størrelsen på foreslåtte leikeplassene.  

 

Rådmannen gjør også oppmerksom på at planens navn i tittelfeltet på plankartet er feil og at 

dette korrigeres før endelig vedtak. I område BF_1 syntes det å være uklarhet ved 

tomtegrenser rundt eiendommen 1-2. Riktig framstilling vil være å gi den eksisterende 

tomtegrensen linjesymbol «Eiendomsgrense som skal oppheves» (SOSI-kode 1204), slik at 

tomten med framtidig tilleggsareal framstår utvetydig i plankartet.  

 

Rådmannen mener de nevnte endringene kan gjennomføres sammen med vurdering av 

merknader fra offentlig ettersyn og tilrår at planforslaget for Heggen boligfelt etappe 4 legges 

ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  



  
 
 

 

 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 02.06.2017 sak 45/17 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget at detaljreguleringsplan 

Heggen boligfelt etappe 4 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  
 
 
 

NYE SAKSOPPLYSNINGER 

OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING 01.07..2017 - 12.09.2017 

Det kom inn totalt 12 merknader. Hovedtrekkene i merknadene er referert og kommentert 

nedenfor: 

 

Merknad Kommentar 

Lillehammer region brannvesen, e-post av 

22.08.17, sak/dok.nr. 14/1476-29. 

Brannvesenet minner om behovet for 

adkomst og slukkevann i henhold til 

gjeldende regelverk.  

 

Når det gjelder slokkevann så bes det om at 

det monteres hydranter. 

  

Dette er ivaretatt, det er prosjektert 2 

hydranter innenfor feltet.  

 

Merknaden er tatt til følge. 

Jon Gerard Heggen, e-post av 05.09.2017, 

sak/dok.nr . 14/1476-30. 

Mener at friareal bør legges øverst i feltet: 

1. Få mer avstand mellom bebyggelse 

og aktivt jordbruksområde. 

2. Kommunen får bedre mulighet til 

senere å kontrollere flomsituasjonen. 

3. Det finnes en godt synlig gammel 

bygdaveg/kjerreveg øverst i feltet 

som absolutt burde vernes. 

  

Når det gjelder pkt 1 og 3, se vurderinga v 

merknad til M. Fougner 14/1476-34. 

Flomsituasjonen er utredet i overvannsplan 

for Follebu sør av Norconsult, i tillegg har 

Asplan Viak foretatt en egen 

flomfarevurdering og overvannshåndtering 

for Heggen 4. Avsatte grønne arealer og 

foreslåtte tiltak skal iht. fagrapporter være 

tilstrekkelig for å håndtere flomsituasjonen 

internt og nedstrøms byggefeltet.  

 

Merknaden er tatt til orientering. 

Eidsiva Nett AS (EN), brev datert 

06.09.2017, sak/dok.nr . 14/1476-.31. 

Det er avsatt plass for energi anlegg – 

nettstasjon i planforslaget, denne ble plassert 

  

  

  

Det er lagt inn et nytt område til en trafo til, 



  
 
 

 

 

ut i fra et antatt behov på ca. 60 boenheter. 

Det kan se ut til at mulig antall boligenheter 

blir langt høyere en det EN har antatt. Bare i 

områdene BK 1-3 tolker EN bestemmelsene 

slik at det blir minst 56 og maksimalt 113 

boenheter. Dette vil normalt gi behov for 

flere transformatorer i området. En ny 

nettstasjon med transformator for områdene i 

syd kan for eksempel plasseres i enden av 

planlagt veg mellom områdene BK 2 og BK 

3, der det er fareområde for høyspent. 

 

Når det gjelder bestemmelser og punkt 4.9 

ønsker EN å opplyse om at Statens strålevern 

har laget en ny brosjyre i mars 2017 

«Bebyggelse nær høyspenningsanlegg» med 

informasjon om magnetfelt fra 

høyspenningsanlegg. Det er ingen krav til en 

gitt minimumsavstand av hensyn til 

magnetiske felt. Bredden på hensynssonen 

kan avgjøres i det enkelte tilfelle. Kommunen 

må evt. ta en endelig avgjørelse hvor bred 

hensynsonen skal være. 

 

Når det gjelder bestemmelsene i punkt 6.2 e) 

gir forskrift om elektriske forsyningsanlegg 

FEF 2006 noen krav i forhold til rydding av 

trase i forhold til vegetasjon. 

der Eidsiva nett foreslår at den bør ligge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmelsen i pkt. 4.9 er en 

standardsetning som kommer til anvendelse 

ved byggesaksbehandlingen.  

 

 

 

 

 

 

 

Det legges inn en henvisning til forskriften i 

bestemmelsene punkt 6.2 e) 

 

Merknadene er tatt til følge. 

Odd-Erik Hagen, brev datert 04.09.2017, 

sak/dok.nr . 14/1476-32. 

Har ønsker om to justeringer av grenser mot 

sin eiendom Heggehagen.  

1. Omlegging av veg til Heggehagen 16. 

Bakgrunn for ønsket er fjerne vegen 

gjennom tunet, og legge ny innkjøring 

i sørøst for husmannsplassen, og inn 

mot grensen til Heggen boligfelt. Har 

på sikt planer om å ruste opp 

husmannsplassen slik at det blir ett 

helhetlig tun. Har 2 forslag til ny 

grense, se kartutsnitt. 

2. Utretting av nåværende grense på 

nordsiden av Heggehagen og Heggen 

boligfelt. Begrunnelsen for dette er å 

få en rettere grense å forholde seg til. 

  

  

  

  

Medfører at Gausdal kommune selger ett 

areal på 1 daa til O.E. Hagen. Ved å legge 

ned høgspentledningen i jord vil vi kunne 

utvide byggearealet i BK_2, så alt i alt vil 

ikke dette redusere utnyttelsen av BK_2. 

 

 

Utretting av grensen basert på forslag nr. 2 til 

Hagen medfører at arealer som byttes er 

tilnærmet likt. Dette kan omsøkes og 

behandles som en vanlig delingssak 

uavhengig av reguleringsplan.  

 



  
 
 

 

 

Har 2 forslag på hvordan dette kan 

løses.  

Merknadene er tatt til følge. 

Arne Smedsrud, e-post av 07.09.2017, 

sak/dok.nr . 14/1476-33. 

I forslaget til reguleringsplan er det inntegnet 

og beskrevet en rekke fordrøyningsanlegg. 

Det er også inntegnet fordrøyningsanlegg nr 

E32 og E33, men det er ingen beskrivelse av 

disse. Ønsker svar på til hvilken bekk E32 og 

E33 skal ledes til.  

 

Bekken som renner ned ved nedkjørselen til 

Nordre Toft har i de siste årene økt i 

vannføring. Dette medfører problemer for 

jordet som ligger nederst på eiendommen. 

Tidligere har vannet som kom i denne 

bekken vært så beskjedent at det har 

forsvunnet i sandjorda i kanten av jordet. Nå 

er det i ferd med å bli et våtområde der 

bekken slutter. Med ytterligere vanntilførsel 

må bekkefaret videreføres ut i Finna.  

  

  

E32 og E33 er utenfor denne 

reguleringsplanen, men vises i 

overvannsplanen for Follebu sør som 

framtidig vannveg. 

 

Dette er framtidige tiltak som ikke blir 

realisert før en evt. videre utbygging. Ved 

realisering av Heggen 4 skal det etter 

beregningene ikke påvirke bekkene ved 

Nordre Toft. Vannet fra D-314 ledes til 

bekken i grensen mot byggefeltet på 

Bjerkejordet. 

 

 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

Marit Fougner, brev datert 11.09.2017, 

sak/dok.nr . 14/1476-34. 

Innledningsvis vil jeg understreke at det har 

vært drevet aktivt jordbruk med dyrehold på 

Sygard Fougner i 16 generasjoner, dette 

innebærer spredning av møkk, som en 

naturlig del av vår drift, med dertil hørende 

lukt og mulig sjenanse for nye naboer.  

 

Det er mye kjempespringfrø, floghavre og 

kjempebjørnkjeks i området. Arter som 

fremkommer på svartlister som vi ikke 

ønsker i vårt mangfold. Jeg frykter at disse 

artene også eksisterer på det området som nå 

planlegges utbygd. Blant annet 

kjempespringfrø må bekjempes før utbygging 

starter, for å unngå spredning. Dette vil kreve 

tiltak over 3 år for å kunne bekjempe planten. 

Det er nylig igangsatt ett samarbeidsprosjekt 

mellom Vegvesenet, miljømyndighetene, 

Gausdal kommune og meg for å gjennomføre 

en handlingsplan mot springfrø i denne delen 

av Gausdal. Jeg ber om at dokumentasjon på 

at kartlegging av evt. springfrøforekomst i 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Svartlistearter:  

Det er ikke registret noen svartlistearter i 

artskartet innenfor planområdet, men det kan 

skyldes manglende kartlegging. Det må 

foretas en kartlegging av disse artene 

innenfor planområdet til sommeren. Evt. 

flytting på jordmasser ved etablering av 

infrastruktur og flomtiltak, må skje på en slik 

måte at man hindrer spredning i tilfelle det 

påvises svartlistearter. 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

Heggen er gjennomført av utbygger.  

 

Før Heggen-feltene ble startet utbygd for ca 

10 år siden, ble det i møter med kommunen 

lovet at det skulle etableres ett grøntbelte 

øverst på feltet. Dette er ikke fulgt opp i det 

hele tatt. Tvert i mot er alle hus på Hegge 1-3 

plassert så langst øst som mulig. Jeg krever at 

det blir anlagt et slikt belte på Heggen 4 i 

samsvar med det som hele tiden har vært en 

forutsetning for utbyggingen.  

 

I følge eier av Heggen er det en gammel 

kjerreveg gjennom Heggen 4 som er intakt, 

denne bør bevares som en del av tiltaket.  

 

Flomsituasjon: Det er utført og det pågår 

fortsatt en omfattende planlegging v tiltak for 

å redusere flomfaren fra Follebukjølen og 

gjennom de nye boligfeltene og ned til 

Gausa. Hele planen starter med en 

forutsetning om at det skal iverksettes tiltak i 

min skog på kjølen. Blant annet oppdemming 

av min skog. Jeg protesterer på at slike tiltak 

gjennomføres. 

 

Videre forutsetter planen tiltak langs 

oversiden og nedsiden av Øverbygdsvegen på 

min eiendom. Evt. slike tiltak må ikke 

medføre redusert skogsareal, og det må 

samkjøres med tiltak ift. Vegvesenets sine rør 

under Øverbygdsvegen som må 

oppdimensjoneres.   

 

Det har også vært stilt spørsmål ved bekker 

som er lagt i rør over mine jorder skal åpnes 

igjen. Dette tiltaket er overhodet ikke aktuelt.  

 

Det har også vært foreslått vannmagasiner 

nedenfor min eiendom som fordrøyning mot 

nedenforliggende boligområder. Evt . slike 

magasiner må anlegges øverst på Heggen 4 

og ikke min eiendom eller eiendommen 

Heggen.  

 

 

 

Grøntbelte: Heggen 4 forholder seg til 

arealgrensen fastsatt i reguleringsplan for 

Heggen boligfelt, vedtatt 11.05.2006.  

 

 

 

 

Kulturarvenheten hos Fylkeskommunen 

befarte hele området i forkant av 

reguleringsplanen for Heggen boligfelt ble 

vedtatt i 2006. De nevner ingen slik veg i sin 

rapport. Men vi er klar over at den er 

beskrevet i lokal historien. Vi klarer ikke å 

finne denne vegen på tilgjengelige kart/gamle 

flyfoto. 

 

 

 

Flomsituasjon: Overvannsplan Follebu sør 

har utredet ulike typer tiltak både i og utenfor 

planområdet. Alle tiltak for å sikre 

bebyggelsen mot flomfare løses innenfor 

planavgrensningen eller nedstrøms planlagt 

boligfelt. Ingen av tiltakene for sikkerheten 

av Heggen 4 berører eiendommen gnr. 122 

bnr. 1 «Fogne søndre». 

 

 

Før eventuelle framtidige tiltak jf. 

overvannsplanen blir satt i gang, vil dette 

skje i samråd med grunneier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

Behovet for vannveier gjennom Heggen 4 må 

ivaretas – slik jeg forstår det er vannveiene 

gjennom Heggen 4 samlet i ett løp – noe som 

er helt uakseptabelt i forhold til de krav det 

planlegges etter, jf. 200-årsflom med 

sikkerhetsmarginer.  

 

Jeg etterlyser hvilke HMS – tiltak i form av 

sikring av grenser med gjerder etc. som 

planlegges mellom det nye Heggen 4 og min 

eiendom/Heggen. Det er store maskiner som 

brukes i landbruket og det er viktig at ikke 

utenforstående tar seg innpå våre 

driftsområder. Her viser jeg til min 

kommentar fra planbehandlingen av hele 

Heggen-feltet.  

 

 

Til sist et hjertesukk – hvor mye ressurs skal 

samfunnet bruke på tiltak for å få plass til 

nye boligtomter – i ett område hvor slike 

tiltak truer hele grunnlaget for 

primærnæringen. Jordbruksbygda Gausdal og 

landbrukskommunen Gausdal burde ta bedre 

hensyn til primærnæringene enn det som er 

synliggjort i denne saken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HMS: Rådmannen forstår bekymringen for at 

uvedkommende kan komme innpå 

driftsområdene til landbruket. Det er ingen 

tradisjon for å gjerde inn hele boligfelt i 

Gausdal. Det vil kreve gjerder av en viss 

høyde, og ikke minst vedlikehold av disse. 

Gjerder vil også kunne hindre for eksempel. 

vilt til å kunne ferdes fritt, slik at disse 

kanaliseres mot veg og bebyggelse. 

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Merknadene er tatt til orientering. 

Statens vegvesen, brev datert 13.09.2017, 

sak/dok.nr . 14/1476-36. 

Ved varsel om oppstart ba vi om vektlegging 

av trafikksikre løsninger for alle typer 

trafikanter som stimulerte til sykkel og 

gange. I plankartet er det lagt inn fortau et 

lite stykke langs adkomstvegen inn i 

planområdet. I boligvegen som slynger seg 

oppover i feltet er det imidlertid ikke lagt inn 

fortau eller gang- og sykkelveg. På hver side 

av planområdet er det lagt et turdrag hvor det 

er tillatt å anlegge og vedlikeholde enkle 

turveger, men det er ikke satt noe krav til 

opparbeiding. Vi kan ikke se at løsning 

stimulerer til økt sykkel og gange.  

 

Vi anbefaler at det legges inn snarveger som 

  

  

GT-3 legges inn i plankartet mellom fortau 

ved LEIK-2 med forbindelse til turdrag. 

Gående og syklende har dermed mulighet for 

ferdsel i området uten å måtte følge bilvegen.  

 

 

 

 

Det innarbeides et tydeligere rekkefølgekrav 

til når turveg og turstier skal opparbeides.  

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

gir gangforbindelser gjennom hele området, 

og at det settes rekkefølgekrav til 

opparbeidelse av disse knyttet til 

brukstillatelse for nye boliger. I tillegg bør 

det settes rekkefølgekrav til opparbeiding av 

turveg i regulert turdrag.  

 

 

 

Merknaden er tatt til følge. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, 

brev datert 15.09.2017, sak/dok.nr . 

14/1476-37. 

I perioder med store saksmengder har NVE 

Region Øst ikke alltid ressurser til å behandle 

alle arealplaner som sendes på høring. Denne 

planen er en av disse.  

NVE viser til PBL og TEK 17 sine 

sikkerhetskrav mot flom og skred ved ny 

utbygging. NVE har lagt ved en sjekkliste 

som er knyttet til deres ansvarsområder som 

kan benyttes som hjelpemiddel i forbindelse 

med planarbeidet.  

  

  

  

  

  

  

  

Tas til etterretning. 

Nedre Heggeskogen vel, brev datert 

14.09.2017, sak/dok.nr . 14/1476-38. 

Har motforestillinger til planen på 2 punkter.  

1. Felt A1 var opprinnelig regulert som 

område med eneboliger lik Nedre 

Heggeskogen (NHS) slik den står i 

dag. Området ble markedsført som 

boligområde. Planen regulerte høyden 

til maks 7,5 m, og en utnyttelsesgrad 

20 % i NHS. I evt. ny plan for 

E2/BK1 er høyden 9 m og 6 0 %. Det 

betyr store høye bygg på store deler 

av tomte arealet. Dette vi medføre 

sjenanse, og verdiforringelse på 

eiendommene i NHS som følge av 

dårligere utsikt og mer trafikk.  

 

I flere år har NHS hatt den eneste 

opparbeidede lekeplassen, mye basert 

på dugnad av beboere i NHS. Dette 

har gjort at området har et stort 

innslag av barn fra nært og fjernt. 

Viser her også til  forslag referat 

datert 15.09.15 «referat fra 

medverknadsmøte for 

detaljreguleringsplan for Heggen 4». 

  

  

Fra bestemmelsene for Heggen boligfelt pkt 

5.01 «I området tillates det bygd boliger med 

eventuelt tilhørende garasje og uthus. Type 

boliger og parkeringsløsning avgjøres i 

bebyggelsesplan for området». Etter at plan- 

og bygningsloven ble endret, har 

departementet lagt til grunn av krav om 

bebyggelsesplan etter ny lov skal leses som 

krav om detaljregulering.  

 

Videre lå disse forutsetningen til grunn: %-

BYA = 25, mønehøyde 7,5 meter, gesims 5 

meter og for garasje/uthus mønehøyde 5 m. 

 

 

Bakgrunnen for å fravike opprinnelig 

bestemmelser krav til mønehøyde, utnyttelse 

etc. er kravet til arealutnyttelse og 

jordvernhensyn fra storsamfunnet, og 

kostnader til infrastruktur. Det er viktig at det 

fortettes i sentrumsnære områder. Dette 

kravet kommer inn under Statlige 

planretningslinjer for samordna bolig-, areal- 

og transportlegging. Vi skal ha gode grunner 



  
 
 

 

 

 

Vi reagerer negativt på at området 

nedenfor oss forsøkes omregulert nå, 

uten å ta hensyn til tidligere planer 

framvist for beboere ved NHS når 

området først ble lagt ut for salg. Det 

tas heller ikke hensyn til vegkapasitet 

eller gangfelt muligheter. Per dags 

dato er det ikke mulig for 2 store 

kjøretøy å passere hverandre i 

området. Det er heller ingen alternativ 

veg for gående i området. En 

omregulering vil i beste fall føre til en 

minimum dobling av antall kjøretøy i 

området som er negativt både med 

tanke på trafikkstøy, kapasitet på 

vegen, og hensynet til barn rundt den 

eneste eksisterende lekeplassene i 

området per dags dato og trolig i noe 

tid fremover.  

 

Forslag: Området E2/BK1 reguleres 

for eneboliger, dagens forslag for 

feltet flyttes i sin helhet til «USBL» 

området, som opprinnelig var planlagt 

for «flerboligstruktur», og har 

infrastruktur til å takle trafikk fra 

kjøretøy, samt gående.  

 

2. Området aktivitetsplass (A1) har blitt 

drastisk kuttet ned på i forslaget til 

Heggen 4. Dette var heller ikke slik 

den opprinnelig «salgsoppgaven» 

forespeilet området. Denne er ikke 

ønsket fra vår side, men ser at 

området fortsatt kan bli et bra 

nærmiljøområde for Heggenfeltet 

dersom det legges til rette for det.  

 

Forslag: Vi ønsker her at det 

tydeliggjøres hva som planlegges i 

feltet, og at dette kommer på en 

reguleringsplan, eller ett vedlegg til 

planen. På planen ønskes det en 

inntegning over hvor for eksempel 

for å avvike disse kravene. Vi mener vi har 

lagt oss på en linje som er tilfredsstillende for 

både statlige myndigheter og beboere i 

Heggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USBL» tomta er regulert til konsentrert 

bebyggelse og vil trolig bli utbygd før dette 

området i BK_1. 

 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri 1 i planen er at området skal fungere som 

fordrøyningsanlegg for vann. Dette gir både 

muligheter og begrensninger for bruken av 

området. Konkret utforming som gir 

mulighet for aktivitet sommer og vinter bør 



  
 
 

 

 

«fotballbane» er tenkt, grillplass eller 

andre planer for området. I tillegg må 

det komme klart fram at kommunen 

fortsatt har ansvaret for å etablere 

området iht. denne planen. Igjen viser 

forslag fra vår side gjengitt i referat 

datert 15.09.15 «referat fra 

medverknadsmøte for 

detaljreguleringsplan for Heggen 4». 

 

Vi ønsker at områder er ferdig 

etablert før området bebygges iht. de 

gamle planer som sa noe om når de 

ulike aktivtetsplassene skulle være 

etablert.  

tilrettelegges når fordrøyningsanlegget er 

etablert. Hvem som skal 

etablere/bekoste/vedlikeholde tiltak kan ikke 

fastsettes i planen, men det settes 

rekkefølgekrav for når den skal være 

ferdigstilt jf. merknad fra Fylkesmannen. 

 

 

 

 

 

 

 

Merknaden er ikke tatt tilfølge. 

Vegar Solbrå, brev datert 14.09.2017, 

sak/dok.nr . 14/1476-39. 

Etter å ha sett detaljreguleringsplan for 

Heggen 4 søker vi herved om å kjøpe 

tilleggsareal i forbindelse med endrede 

reguleringsplaner i vårt område.  

 

Vi ble i sin tid ved kjøp av bolig lovet at vi 

ikke vil få naboer på sørsiden av vår 

boligtomt. Basert på dette søkte vi om 

dispensasjon for å kunne utnytte tomten best 

mulig, og har da plassert det ene hjørnet av 

huset 3 meter fra grensen. Vi ser at vi i ny 

reguleringsplan likevel får bebyggelse på vår 

sørside, i tillegg vil vi få et steinbelagt 

«elveleie» i det som tidligere var en 

beskjeden bekk.  

 

Dette gjelder på vår sørside av huset inntil 3 

meter ut over nåværende grense. Dette 

gjelder alle 3 grensepunktene på vår grense 

mot sør. Dette er allerede områder som 

vedlikeholdes av oss i dag. Dette vil videre 

bety at lovnader, gjort av ansatte i Gausdal 

kommune i sin tid, om avstander til 

naboer/friområde/bekker osv. i all fremtid 

blir sikret.  

  

  

  

  

Prioritet 1 i planforslaget er å sikre 

nåværende og ny bebyggelse mot flomfare. 

Inntil anlegget/tiltakene i GTD_1 er etablert 

kan ikke ønsket areal for utvidelse av tomt 

ikke fastsettes i plankartet. Men kan evt. 

behandles som en delingssøknad på et senere 

tidspunkt, hvis det viser seg at det er rom for 

en utvidelse etter at nevnte tiltak langs 

bekken er utført.  

 

 

 

 

Merknaden er ikke tatt til følge. 

Fylkesmannen i Oppland, brev datert 

17.10.2017, sak/dok.nr . 14/1476-44. 

Fylkesmannen er opptatt av at barn skal ha 

  

  

  



  
 
 

 

 

tilgang til lekearealer der de bor. I 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn 

og unge i planleggingen stilles det krav til 

dette. Rekkefølgebestemmelser er viktige for 

å sikre god kvalitet og at utbyggingen skjer 

på en hensiktsmessig måte. Generelt mener 

fylkesmannen at det ved utbygging av 

områder med konsentrert bebyggelse bør 

stilles krav om at leke- og uteoppholdsareal 

skal være opparbeidet iht. planen føre det gis 

ferdigattest for første bolig. Fylkesmannen 

tilrår at dette innarbeides i reguleringsplanen. 

Vi registrert at det i bestemmelser ved 1. 

gangs høring i 4.1 d) står at aktivitetsområdet 

skal opparbeides og ferdigstilles før det gis 

ferdigattest til ny boenhet nr. 20 innenfor 

planområdet. Vi registrer videre at det i 4.1 s) 

står det skal ikke gis ferdigattest eller 

midlertidig brukstillatelse for bygg før 

tilhørende privat og evt. andel av felles 

uteoppholdsareal/leikeplass er opparbeidet. 

Dette mener vi ikke er tilstrekkelig og 

vurderer at bestemmelser ved 1. gangs høring 

ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstiller kravene 

i RPR og sikrer god bokvalitet, Vi 

oppfordrer til at kommunen innarbeider 

krav om ferdig opparbeidet leke- og 

uteoppholdsareal utløses før det gis 

ferdigattest til ny boenhet nr. 1. 

 

Vi registrerer at universell utforming (uu) og 

tilgjengelighet er tatt med i bestemmelser til 

reguleringsplanen. Vi oppfordrer til at det 

gjennom bestemmelser til planen stilles 

tilgjengelighetskrav til en større andel boliger 

enn det som nå foreligger ved 1. gangs 

behandling.  

 

Området er avsatt til boligbebyggelse 

konsentrert (BK) og boligbebyggelse 

frittliggende (BF). Fylkesmannen ser at 

kommunen ønsker å ha tilbud om 

eneboligtomter, men minner om dette er en 

boligtype som det er relativt lite behov for. 

Vi anbefaler derfor at en større del av 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Kravet for tidspunkt for når ferdig 

opparbeidet leke- og uteoppholdsareal endres 

i bestemmelense i samsvar med 

Fylkesmannens oppfordring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi registrer Fylkesmannens ønske om en 

høyere andel tilgjengelig boliger. Vi mener 

helning og tomtearronderingen i feltet ikke 

lar seg kombinere med for eksempel at bygg i 

to etasjer får inngang fra bakkeplan og vi 

opprettholder vårt krav til 50% tilgjengelige 

boenheter. 

 

Antall eneboligtomter er redusert etter 1 

gangs behandling. Det er stilt noen skjerpede 

krav i forhold til utnyttelse i bestemmelsene 

for område  BK_4 og at tomter over 900m² 

skal bygges med tomannsbolig.  

 

Merknaden i hovedsak tatt til følge. 



  
 
 

 

 

utbyggingsområdet settes av til konsentrert 

utbygging.  

 

Oppland fylkeskommune, e-post av 

22.09.2017, sak/dok.nr . 14/1476-45. 

Oppland fylkeskommune og Opplandstrafikk 

har ingen merknader til planforslaget. 

  

  

Tas til etterretning. 

 

 

NY VURDERING: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

 

Endringer i bestemmelsene fra 1 gangs behandling.  

 

Se vedlegg 5 endringslogg reguleringsbestemmelser.  

 

Endringer i plankartet etter 1 gangs behandling. 

- I plankartet er tomtegrenser justert for å tilpasses skjæring og fyllingsfot til veger, slik 

som vi forbehold i forbindelse med 1 gangs behandling av planen.  

- Faresone høgspent er tatt ut av plankartet på de strekningene høgspentkabler skal 

legges i jord, jf. rekkefølgekravet pkt. 4.1 b)  

- Nytt område for en trafo nr 2 lagt inn 

- Ny veg til Heggehagen lagt inn (V6) 

- Vegarm fra hovedveg (V1) midt i feltet er tatt ut for å gi plass til ei ekstra tomt. 

- LEIK_2 og tomt 5-2 har byttet plass. 

 

 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er bearbeidet etter 1 gangs behandling og ivaretar nødvendige hensyn. 

Kommunen står overfor flere utfordringer i dette området. Det foreligger interessemotsetning 

mellom hensyn til arealutnyttelse og ønsket om ikke så tett og høy (høyde) utbygging fra 

naboer. I tillegg har flom- og overvannsproblematikk blitt veiet tungt, dette har gått på 

bekostning av avsatt aktivitetsplass, fordrøyningsanlegget er forsøkt utformet slik at det skal 

kunne gi gode muligheter for etablering av ulike aktiviteter/installasjoner. Vekt på fortetting 

og flom- og overvann er lagt til grunn for sluttbehandling og forslag til vedtak i saken, uten at 

dette skal gå på bekostning av eksisterende beboere og ny etablerere.  

 

Plankart og planbeskrivelse er korrigert. Endringene som er gjennomført i planmaterialet etter 

offentlig ettersyn blir vurdert til ikke å være så vidtrekkende at nytt offentlig ettersyn er 

nødvendig. 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget detaljregulering 

Heggen boligfelt – etappe 4 vedtas.  

 

 



  
 
 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      innstilling: 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, godkjennes foreliggende detaljreguleringsplan 

for Heggen boligfelt – etappe 4.  

 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 01.12.2017 sak 86/17 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 

 

Innstilling: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, godkjennes foreliggende detaljreguleringsplan 

for Heggen boligfelt – etappe 4. 

 

 

 

Kommunestyret behandlet saken den 14.12.2017 sak 80/17 

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, godkjennes foreliggende detaljreguleringsplan 

for Heggen boligfelt – etappe 4. 

 

 


