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Kommunale og regionale myndigheter, 
naboer og berørte lag og organisasjoner  
 

                                          Lillehammer, 16.03.23 
 
 
 

 
Vår saksbehandler: 
Espen Brustuen 

Vår ref.:  
12729 

Deres ref.: 
 

 
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR  
IVARSHAUG – LEIRA – NORD-AURDAL KOMMUNE 
 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles det oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Ivarshaug på Leira i Nord-Aurdal kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på 
vegne av Valdres Boligbygg AS. Planen er tildelt planid 2023012.  

Hensikt med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse i form av et bygg med 4-6 boenheter 
og tilhørende anlegg. Ny bebyggelse er planlagt oppført på eiendommen med gnr./bnr. 24/185, langs 
Garlivegen på Leira.  Bebyggelsen planlegges oppført som ett bygg i to etasjer + ev. hems. Det er aktuelt 
med bruk av passivhusstandard og solceller i prosjektet.   
 
Eiendommen har i dag godkjent og opparbeidet avkjøring fra Garlivegen. Parkering og renovasjon skal løses 
på egen tomt. Det vil være fokus på å sikre gode og trafikksikre uteoppholdsareal. Adkomst og parkering 
skal løses på en oversiktlig og trygg måte. Nærmere detaljerte bestemmelser vedrørende bygningsmassen, 
estetikk m.m. må avklares i planprosessen. 
 
Aktuelle reguleringsformål vil være: boligbebyggelse – konsentrert, veg, fortau, parkering, annen 
veggrunn/infrastruktur og lek/uteoppholdsareal. 
 
 
 
 
 

 

http://www.arealpluss.no/
mailto:ingrid@arealpluss.no
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Planområdet 

Eiendommen ligger sentralt på Leira, med gåavstand til sentrumsfunksjoner og E16 med bussforbindelser 
både internt i kommunen og til regionale bussruter. Det er gang- og sykkelveg/fortau langs Garlivegen ned 
til Kongsvegen og det er etablert planfri undergang under E16 frem til Amfi Valdres. Nytt tiltak vil ha 
begrenset fjernvirkning fra det omliggende landskapet siden det ligger plassert inne i et utbygget område. 
For nærvirkning vil byggehøyder og tilpasning til eksisterende bebyggelse og terreng bli et viktig tema i 
planarbeidet. 
 
Avgrensning av planområdet vil hovedsakelig samsvare med eiendomsgrenser til eiendommen 24/185. I 
tillegg er det tatt med areal til frisiktsoner på eiendommen gnr./bnr. 24/74. Planområdet er på ca. 3000 m2, 
mens ca. 1400 m2 vil være tilgjengelig til utbyggingsformål på eiendommen. 
 

 
 

Figur 1: Foreslått planavgrensning. 
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Eiendommer som omfattes av planforslaget  

Planområdet omfatter gnr./bnr. 24/185 og del av gnr./bnr. 24/74 (frisiktsone). I tillegg omfatter 
planområdet del av Garlivegen.   

 
Figur 2: Flyfoto over planområdet. 

 

Planstatus 
Eiendommen er i sin helhet regulert i gjeldende reguleringsplan for «Leira Nord – Krokabakkatn», vedtatt 
18.12.75. Det er ikke kjent at det er pågående planarbeid i nærheten av planområdet. Eiendommen er 
hovedsakelig regulert til boligformål, med noe areal regulert til gang- og sykkelveg langs Garlivegen. I 
reguleringsplanen er det kun tillatt med boliger i én etasje – eventuelt med sokkeletasje og tilhørende 
garasje. Utnyttelsesgraden er satt til U=0,15. Byggegrense er ca. 12 meter fra senterlinje på Garlivegen. 
 
Eiendommen er i gjeldende kommuneplan omfattet av et område hvor eksisterende reguleringsplan skal 
gjelde. Det er avklart med Nord-Aurdal kommune at planarbeidet ikke utløser krav om 
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konsekvensutredning, ettersom arealet i gjeldende reguleringsplan er regulert til boligformål. Overordnet 
arealdisponering for eiendommen er dermed avklart. 
 
Planforslaget vil utfordre gjeldende reguleringsplan på byggehøyder og utnyttelsesgrad, samt en endring 
fra frittliggende til konsentrert boligbebyggelse.  Ny reguleringsplan vil erstatte overlappende deler 
gjeldende reguleringsplan. Se figur 3.  

 
 

 
 

Figur 3: Gjeldende reguleringsplan/kommuneplan. 

 

Planprosess og medvirkning 
Informasjon om planen 

Planprosessen starter med utarbeidelse av et planinitiativ, der forslagsstiller redegjør for hensikten og 
omfanget av planen. Dette ble oversendt Nord-Aurdal kommune 18.11.22. Planinitiativet ble behandlet av 
kommunestyret 9.2.23, der det ble vedtatt at planprosessen kunne settes i gang. På bakgrunn av dette ble 
det avholdt oppstartsmøte med kommunen 20.2.23. Det oppfordres til å lese planinitiativet og referat fra 
oppstartsmøtet for mer informasjon om planen. Planinitiativet, referat fra oppstartsmøtet, kart, 
varslingsdokumenter og andre relevante dokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no under 
«ettersyn/varsling». Informasjon om planen vil også være tilgjengelig på www.nord-aurdal.kommune.no. 

http://www.arealpluss.no/
http://www.nord-aurdal.kommune.no/
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Det avholdes åpent plankontor 13. april kl. 16.00-18.00 i andre etasje i Gjensidigegården på Fagernes. Det 
er anledning til å komme innom når det er ønskelig innenfor det avsatte tidsrommet. Forslagsstiller og 
plankonsulent vil være tilgjengelige for spørsmål om planarbeidet. Det blir ikke lagt opp til en felles 
presentasjon. 

 

Frist for innspill ved varsel om oppstart 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no    
ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Nord-Aurdal kommune, nak@nord-
aurdal.kommune.no,   ev. pr post til Boks 143, 2901 Fagernes. 
 
Når uttalelser er mottatt vil eventuelle merknader bli vurdert innarbeidet i planforslaget. Alle innkomne 
merknader vil kommenteres i planbeskrivelsen.  
 
Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 23. april 2023.  

 
 
Offentlig ettersyn av planforslaget 

Når planforslaget er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak 
planutvalget. Utvalget vil deretter avgjøre om planen skal legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 
Ved offentlig ettersyn vil det også 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.  

 
 

Med vennlig hilsen  

(sign.) 

 

Espen Brustuen 
arealplanlegger  
41 50 56 74  
espen.brustuen@arealpluss.no  
 

 
Kopi:   Nord-Aurdal kommune (epost) 
 
 
Vedlegg:  Situasjonskart med planavgrensning 

Referat fra oppstartsmøtet  (tilgjengelig på www.arealpluss.no) 
Planinitiativ   (tilgjengelig på www.arealpluss.no) 
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Adresseliste offentlige instanser og berørte parter 
  
 
Myndigheter  

• Statsforvalteren i Innlandet     sfinpost@statsforvalteren.no  

• Innlandet fylkeskommune     post@innlandetfylke.no  

• Statens vegvesen      firmapost@vegvesen.no      

• NVE region øst      ro@nve.no   

• Mattilsynet       postmottak@mattilsynet.no   

• Direktoratet for mineralforvaltning    post@dirmin.no 

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  postmottak@dsb.no  

 

Andre offentlige instanser 

• Valdres Energiverk      post@valdresenergi.no  

• Griug AS       post@griug.as  

 

Kommunale enheter, utvalg og råd 

• Nord-Aurdal brannvesen     ivar.svensson@nord.aurdal.kommune.no 

• Valdres kommunale renovasjon    post@vkr.no  

 

 

 

Naboer/private 

I henhold til egen liste. 
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