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VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG ARBEID MED 
UTBYGGINGSAVTALE: B2 LUNDSTEIN, GJØVIK KOMMUNE 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid med reguleringsplan for området B2 
Lundstein i Gjøvik kommune. Planarbeidet utføres av AREAL+ AS på vegne av Nordbohus Gjøvik AS.   
Samtidig varsles oppstart av arbeid med utbyggingsavtale iht. plan- og bygningslovens § 17. 
 
Hensikt 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for opp mot 20 boliger (frittliggende småhusbebyggelse) med 
tilhørende nærlekeplass samt gang- og sykkelvei til Lundstein skole. Maksimale høyder vil følge 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel, med forbehold om behov for noe økte høyder.  
Det er utarbeidet to alternative planskisser som viser planlagt grep. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om 
de nederste boligene mot Åslendevegen kan få egen adkomst herfra eller om den må gå via internveien på 
nordsiden. 

   
Planskisse i to alternativ: 21 enheter til venstre og 17 enheter til høyre. 
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Side. 2 
 

Boligtyper 
Under vises et utvalg boligtyper fra Nordbohus som er aktuelle for området: 
 

   
 

         
 
Utbyggingsavtale: 
Det skal inngås utbyggingsavtale mellom utbygger og Gjøvik kommune mht. utbygging av gang- og 
sykkelforbindelsen opp til Lundstein skole. Forslag til avtale vil bli utarbeidet parallelt med planarbeidet og 
deretter lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Planområdet  
 
Planområdet ligger sentralt i forhold til øvrig boligbebyggelse og skolen på Lundstein. Planavgrensningen 
går langs eiendomsgrenser mot eksisterende boliger, følger skille mellom beite og dyrka mark og inkluderer 
areal på østsiden av Kollsvegen ut fra ønsket om å regulere gang- og sykkelvei langs Kollsvegen mellom 
eksisterende boligområde og Lundstein skole. På motsatt side inkluderes nødvendig areal for frisikt. 
Nærområdet består for en stor del av småhusbebyggelse i tillegg til dyrka mark. Planområdet skråner mot 
sør. I planområdet inkluderes i tillegg deler av tilgrensende naboeiendommer.  
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Oversiktskart 
 

 
Planområdet markert med sort stiplet strek  
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Plangrunnlaget 

Langtidsplan 2013, Kommuneplanens arealdel 
Området er avsatt til boligformål. Noen sentrale bestemmelser: 
- Minste areal for eneboligtomt 600 m2 (fradelt eks. tomt). Maks 2000 m2. BYA = 300 m2  

- I eneboliger kan det tillates sekundærleiligheter med bruksareal (BRA) på inntil 60 m2  

- Maksimalt tillatt bebygd areal (%-BYA) er 30 % av tomtearealet  
 
- Bygninger med saltak - gesimshøyde inntil 6,5 meter og maksimal mønehøyde inntil 9,0 meter.  
- Bygninger med pulttak – høyeste gesims inntil 8,0 meter og laveste gesims inntil 6,5 meter.  
- Bygninger med flatt tak – gesimshøyde inntil 7 meter  
 
Området er fra før uregulert.  Det er regulert gang- og sykkelvei langs Kollsvegen i reguleringsplan for 
Bråstad Øvre, men denne er ikke regulert fram til skolen.  
 

 
Byggeområdet sett i sammenheng med tilgrensende reguleringsplaner 
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Planprosess og medvirkning 
 
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger § 6, første ledd bokstav  a eller b. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens § 8, 
jf. vedlegg 2 og § 10 samme forskrift. Tiltaket er konsekvensutredet gjennom kommuneplanens arealdel. 
 
Følgende tema vil bli redegjort for spesielt i planarbeidet (planbeskrivelsen): Veiatkomst og veilinje, 
trafikksikkerhet/gang- og sykkelvei, terrengtilpasning og universell utforming, tilgjengelighet for utryknings- 
og renovasjonskjøretøy, overvannshåndtering mm. Det vises til vedlagt referat fra oppstartsmøtet. 
 
Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Magnus Øyvåg Sveum på e-post: 
magnus@arealpluss.no, ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes Gjøvik kommune: 
postmottak@gjovik.kommune.no, ev. pr. post: Postboks 630, 2810 Gjøvik.  
Mottatte uttalelser eller eventuelle bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.  
Frist for uttalelser til planarbeidet er 1. oktober 2019.  
 
Når uttalelser er mottatt vil eventuelle bemerkninger bli vurdert innarbeidet i planforslaget. Når planforslag 
er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak i utvalg for 
samfunnsutvikling (planutvalget). Utvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i minimum 6 
uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i 
denne. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader før det fattes endelig vedtak i 
saken. 
 
Vi tar forbehold om at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert 
innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken.  
 
Kart, gjeldende reguleringsbestemmelser og andre dokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
(sign.) 
Magnus Øyvåg Sveum 
arealplanlegger  
Tlf: 95 92 71 93 
magnus@arealpluss.no  
 
 
Vedlegg: Adresseliste for varsling (her) 

Planskjema B2 Lundstein (e-post og www.arealpluss.no) 
Referat fra oppstartsmøte (e-post og www.arealpluss.no) 
Situasjonskart med planavgrensning A4 1:2000  
 
 
 

mailto:magnus@arealpluss.no
mailto:postmottak@gjovik.kommune.no
http://www.arealpluss.no/
mailto:magnus@arealpluss.no
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ADRESSELISTE FOR VARSLING, B2 LUNDSTEIN, GJØVIK KOMMUNE 
(naboer/private etter egen liste) 
 
STATLIGE OG REGIONALE INSTANSER 
Oppland fylkeskommune     postmottak@oppland.org 
Fylkesmannen i Innlandet     fminpost@fylkesmannen.no 
Statens vegvesen Region øst     firmapost-ost@vegvesen.no 
NVE region Øst       ro@nve.no 
Forsvarsbygg       servicesenter@forsvarsbygg.no 
Hamar bispedømmekontor     Hamar.bdr@kirken.no 
Mattilsynet Hedmark og Oppland    postmottak@mattilsynet.no  
 
 
LOKALE HØRINGSPARTER, ORGANISASJONER M.V. 
Forum for natur og friluftsliv Oppland    oppland@fnf-nett.no 
Horisont Miljøpark IKS      renovasjon@hiks.no  
Trygg Trafikk Oppland      tofthagen@tryggtrafikk.no  
Eidsiva Nett AS, divisjon nettforvaltning    kundeservice@eidsivanett.no 
Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn    postmottak@ghmt.no  
 
 
 
Gjøvik kommune fordeler internt til berørte fagområder  
postmottak@gjovik.kommune.no 
 

• Barn og unges representant i plansaker 
• Rådet for funksjonshemmede 
• Kommunelegen 
• Brannvesenet 
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