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KUNNGJØRING OM VARSEL OM OPPSTART FOR 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, GAUSDAL 
KOMMUNE 
 

 

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det 
igangsettes reguleringsarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for 
Kankerud Fjelltak i Gausdal kommune. Planarbeidet utføres av Rambøll Norge 
AS på vegne av Kankerud fjelltak AS. 
 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av Kankerud 
fjelltak, både uttaksområdet og område for lager, for å sikre videre drift av 
uttaket. 
 
Planområdet ligger langs Fv. 2542 Lishøgdvegen, på hele eller deler av 
eiendommene gnr/bnr 201/1, 201/57, 201/58, 201/59, 201/3, 201/6, 202/1, 
203/33, 205/1 og 204/1. Planområdet foreslås avgrenset litt utenfor områdene 
som avsettes i kommuneplanens arealdel (høringsutkast) i nord og nordøst. På 
sørvestsiden av Veslesetervegen er plangrensa avgrenset mot Ulva og 
eiendomsgrense i sørøst. Forøvrig følges plangrense fra gjeldende 
reguleringsplan for Kankerud fjelltak. 
 
Planområdet dekker et areal på 183,9 daa. Plangrensen vil bli vurdert i 
planarbeidet og endelig plangrense vil kunne bli begrenset før vedtak av 
planen. 
 
Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning av 21.06.2017 §§ 6 
og 8. Tiltaket faller innunder kriteriene i § 8 bokstav a), vedlegg II og tiltaket 
vurderes å kunne få vesentlige virkninger jamfør § 10. I § 10 trekkes det frem 
bokstav f) konsekvenser for befolkningens helse og g) forurensning, begge i 
hovedsak i form av støy og støv.  
 
Varslingsdokumentene ligger også ute på Gausdal kommune sin hjemmeside: 
https://www.gausdal.kommune.no/paagaaende-hoeringer.449252.no.html   

https://www.gausdal.kommune.no/paagaaende-hoeringer.449252.no.html
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Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved  
Line Bjørnstad Grønlie, tlf. 48 21 69 49, line.gronlie@ramboll.no.  
 
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til 
line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.  
 
Frist for innspill ved oppstart av planarbeidet settes til 21.08.2020. 
 
Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
 
VARSEL OM OPPSTART FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE  
I henhold til PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet 
til varslet reguleringsarbeid. Behovet for en slik utbyggingsavtale vil avklares parallelt med planarbeidet.  
 
Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:  
Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller til epost: 
postmottak@gausdal.kommune.no  
 
 
 
Vedlegg 1: Oversiktskart som viser tiltakets beliggenhet 
Vedlegg 2: Varslingskart med avmerket planavgrensning 
Vedlegg 3: Referat fra oppstartsmøte  
Vedlegg 4: Planinitiativ 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 
Line Bjørnstad Grønlie  
Arealplanlegger  
48 21 69 49 
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