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VARSEL -OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR FEFORÅSEN NORD FRON KOMMUNE
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Feforåsen i
Nord-Fron kommune. Planområdet er vist i kart nedenfor og omfatter blant annet byggeområdene
BF 01, BF 05, BF 06 og BF 31 i kommuneplanens arealdel for Nord Fron kommune. Her varsles også
oppstart av utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17. Planarbeidet utføres av Areal+ AS
på vegne av Tinde Utvikling AS og Ingunn Teige Spjotum (Hov gard).

Hensikt
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av fritidsbebyggelse innenfor områdene
BF 01, BF 05, BF 06 og BF 31 avsatt i kommuneplanens arealdel 2018-2029. Planarbeidet vil i stor
grad forholde seg til arealformålet avsatt i kommuneplanen for Nord-Fron kommune
(kommuneplanen vedtatt av kommunestyret 19.06.2018, sak 57/18). Foruten byggeområder skal
planforslaget regulere veiadkomster, grønnstruktur, landbruk, natur og friluftsområder samt teknisk
infrastruktur m.m.

Areal+ AS

www.arealpluss.no

Org.nr. 920 798 462
Postadresse:

Kontoradresse:

Telefon:

Avd. Lillehammer

Storgt. 64A, 2609 Lillehammer

Storgt. 64 A

61 24 57 70

Avd. Gjøvik

Ringvegen 26, 2815 Gjøvik

Ringvegen 26

90 97 37 51

Avd. Fåvang

Tromsnesvegen 31, 2634 Fåvang

Tromsnesvegen 31

61 24 57 70

Bankkonto:

1594.52.80503
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Beliggenhet og planavgrensning
Planområdet er ca. 1420 dekar stort og følger Fagerlivegen i øst og i Feforvatnet i sørvest. I nord
følger plangrensa Feforvegen og omfatter i tillegg deler av Flåbekkbakkene (BF06).
Planen skal regulere framtidig bebyggelse i byggeområdene BF 01, BF 05, BF 06 og BF 31 - avsatt i
kommuneplanens arealdel for Nord-Fron kommune. I tillegg til nevnte byggeområder vil planen sikre
område for landbruk, natur og friluftsliv mellom BF01 / BF31 og Feforvatnet - fra teiggrense mellom
255/29 og 255/3/1 i nord til reguleringsplan for Ljoshaugen i sør. Det skal ikke legges til rette for nye
tomter i dette området. Deler av Feforvatnet er tatt med for blant annet å få vurdert muligheten for
båtutslipp og/eller småbåtanlegg. Planen vil videre regulere eksisterende bebyggelse langs Feforosen
(vegen) og Feforåsvegen.

Illustrasjon: Oversiktskart/ planavgrensning
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PLANSTATUS
Gjeldende kommuneplan
I kommuneplanens arealdel er områdene avsatt slik:

Utsnitt kommuneplanens arealdel – foreslått plangrense markert med blå strek.
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Gjeldende reguleringsplan
Planområdet omfatter og vil erstatte reguleringsplan for Feforkampen (planid: 051620070002)

Planen berører og vil overstyre mindre del av reguleringsplan for Flåbekklia (planid: 051620000002)

Området som blir berørt (overlapp) er indikert med blå pil
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Utsnitt: Reguleringsplan Flåbekklia

Samme utsnitt kommuneplanens arealdel
(plangrense vist med rød strek)

Vurdering av behov for konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). Regulering til
fritidsbebyggelse er i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget faller dermed ikke innunder
kravet om konsekvensutredninger i konsekvensutredningsforskriften.

Planprosess og medvirkning
Når uttalelser fra varsel om oppstart er mottatt vil ev. bemerkninger bli innarbeidet og kommentert
som en del av planforslaget.
I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil Planutvalget 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. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før
kommunestyret fatter endelig vedtak i saken.

Innspill til planarbeidet sendes:
Areal+ AS v/ Erik Sollien på e-post: erik.sollien@arealpluss.no , ev. per post: Areal+, Storgata 64 A,
2609 Lillehammer. Frist for uttalelser er 1 oktober 2022.
Kopi sendes Nord Fron Kommune: post@nord-fron.kommune.no ev. per post: Nord Fron kommune,
Nedregata 50, 2640 Vinstra. Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Nord Fron kommune og
hos Areal+ AS: www.arealpluss.no.
Med vennlig hilsen:

Erik Sollien
Tlf: 41 43 50 91
Daglig leder / arealplanlegger
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Vedlegg:
•
•

Situasjonskart med planavgrensning
Referat fra oppstartsmøte (på www.arealpluss.no og elektronisk til regionale
myndigheter)

