REFERAT OPPSTARTSMØTE
DETALJREGULERING FOR HEIMSKOGEN
15.01.2020
Planident : 20200001
Dette referatet er en sammenstilling av planinitiativet, diskusjoner fra møtet og utfyllende informasjon
fra Nordre Land kommune (NLK).

1.1 Ansvarlige fra forslagsstiller
Fagkyndig plankonsulent
Firma

Areal+

Org. nr.

920 798 462

Adresse

Storgt. 64A

Postnummer

2609

Poststed

Lillehammer

Telefonnummer

908 54 692

E-post

Andreas.lindheim@arealpluss.no

Kontaktperson for prosjektet hos
fagkyndig

Andreas Lindheim

Fagkyndig plankonsulent har møteplikt på oppstartsmøtet

Oppdragsgiver (øvrige deltakere fylles ut på pkt. 17)
Firma/privatperson

RR Property

Org. nr.

923 217 134

Adresse

Dokken 3

Postnummer og poststed

2870 Dokka

Telefonnummer

951 97 080

E-post

henry@deas.as

Kontaktperson for prosjektet hos
forslagsstiller

Henry T. Ringvold

1.2 Møtedeltakere fra NLK
Navn

Halvor Askvig halvor.askvig@nordre-land.kommune.no, Hege
Mikkelstuen hege.mikkelstuen@nordre-land.kommune.no og
Torfinn Konow Weydahl torfinn.k.weydahl@nordreland.kommune.no

Saksbehandler

Torfinn Konow Weydahl

Telefonnummer

611 16 087

E-post

torfinn.k.weydahl@nordre-land.kommune.no

2. Eiendomsopplysninger
Gårds og bruksnummere

39/103
39/66
Stedsnavn: Heimskogen
Hjemmelshaver: Heimskogen 2 Dokka AS

3. Formålet med planen
Legge til rette for utbygging av utleie/næringseiendom i tråd med formål i ny kommuneplan for Nordre
Land Kommune.
Avgrensing av planen
Foreslått i planinitiativet:
Hele eiendom gbnr. 39/103 og deler av 39/66. Plangrense langs justert eiendomsgrense mellom 39/103 og
39/66.

Etter oppstartsmøtet:
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Under oppstartsmøtet ble det rådet av NLK om å regulere begge eiendommene som har samme grunneier, for å
få med helheten på begge eiendommene som får ny eiendomsgrense og fordi arealbruken på 39/66 er i dag på
dispensasjon. NLK vil også at det reguleres helt inntil samferdselsformålene i arealdelen eller til vegdekkekant
fra FKB. Dette medfører at det som reguleres er hele eiendom gbnr. 39/103 og 39/66 og restarealer mot
samferdselsformålene i kommuneplanens arealdel eller FKB.

Planavgrensning stiplet svart. Arealformål fra arealdelen er vist med 50 % gjennomsiktighet over flyfoto.
Eiendomsgrenser i rødt.
Planen vil erstatte følgende planer i sin helhet: Kommuneplanens arealdel
Planen vil erstatte deler av følgende planer: Ikke aktuelt
NLK vil vurdere om planen skal inkl. evt. uregulerte områder: Ikke aktuelt

4. Overordnede arealplaner og gjeldende retningslinjer
Kommuneplanens arealdel med
fokusområde dokka:

I gjeldende kommuneplan 2016-2027, vedtatt 05.04.16, er arealene
avsatt til kombinerte bebyggelse og anlegg. Området (FN3) er avsatt
til kombinert forretning/næring. Arealdelen er delt i en hoveddel og
et fokusområde for Dokka. Begge er relevante for planarbeidet.
Bestemmelser i Fokusområde Dokka
4.2.1 Byggehøyder (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
Maksimal byggehøyde for 3 etasjer er 11 meter.
Maksimal byggehøyde for 4 etasjer er 13 meter.
Ved fastsetting av byggehøyder skal det tas hensyn til nærliggende
eksisterende bygninger, særlig gjelder dette bevaringsverdige
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bygninger og bygningsmiljøer, samt gatebildet og eventuelt skrått
terreng. Lavere byggehøyder kan derfor fastsettes i den enkelte
byggesak
eller reguleringsplan.
4.2.2 Estetikk (jf. PBL § 11-9 nr. 6)
Nye bygninger skal utformes med hensyn til helheten i området.
Gesimshøyde, målestokk og proporsjoner skal være tilpasset
nabobygninger.
Nye fasader skal respektere det eksisterende gaterommet med
hensyn til skala, vinduer og fargesetting.
Fasader som er lengre enn 18 meter skal brytes opp i
fasadeuttrykket for å unngå lange og ensformige fasader.
Møneretning, takvinkel og takform skal tilpasses nabobygninger.
Retningslinje for vurdering av estetikk
Offentlige bygg og bygg som inneholder viktige funksjoner bør ha en
utforming som signaliserer sin funksjon.
Ved planlegging av nye bygg og større ombygginger, over 500m2
kan kommunen kreve at det skal utredes et alternativ der tre nyttes
som hovedmateriale (bærende konstruksjoner og
kledning).
4.5.2 Kombinert formål forretning/næring
Kombinasjonsformålet forretning/ næring kan omfatte forretninger
for plasskrevende varehandel og annen næringsvirksomhet med
høy arbeidsplassintensitet og/ eller besøksintensitet.
Retningslinjer til utarbeidelse av reguleringsplan
Spesielle temaer som skal avklares og utredes i
områdereguleringsplan for Dokka vest:
Hensyn til Etna som varig vernet vassdrag må ivaretas ved
reguleringsplan
For nye byggeområder langs fv. 33 skal det lages bestemmelser for
det estetiske uttrykket til bebyggelsen.
Kommunedelplan:

Ikke aktuelt

Reguleringsplan:

Ikke aktuelt

Andre føringer (statlige, regionale,
kommunale):
Hvilke føringer gir overordnede gjeldene
planer, og i hvilken grad vil den nye
planen følge opp disse føringene?

Arealdelens Fokusområde Dokka sier en del om målsetninger og
hovedtemaer innenfor sentrumsområdet i kapittel 2 og 3.
Reguleringsplan skal videreføres i ny områderegulering for Dokka
Vest. Arbeid med denne områdereguleringen er startet opp.

5. Redegjørelse for planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
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Deler av eiendommen 29/66 tas med inn i planområdet da dagens teiggrenser mellom tomtene gjør rasjonell
utnyttelse av tomten vanskelig. Forslagstiller disponerer begge de aktuelle tomtene, og planlegger en mindre
grensejustering i forbindelse med tiltaket.
Merk: Ikke av betydning etter at planavgrensningen ble justert.

6. Redegjørelse for planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Stikkord: Foreslåtte arealformål, antall boenheter/arbeidsplasser, rivning av eksisterende bebyggelse osv.
Formål: Kombinert formål forretning/næring og annen virksomhet med høy arbeidsplassintensitet og/eller
besøksintensitet. Avklares med NLK.
Antall arbeidsplasser: 10-20.
Ingen eksisterende bebyggelse.
Merk: Tall fra før planavgrensningen ble justert.

7. Redegjørelse for utbyggingsvolum og byggehøyder
Tomt etter grensejustering: ca. 2000 m2
Planlagt bebyggelse:

BYA < 550 m2
BRA < 1100 m2
Høyde 2. eta, flatt tak, gesims/møne 8m

Merk: Tall fra før planavgrensningen ble justert.

8. Redegjørelse for funksjonell og miljømessig kvalitet
Atkomst fra Heimskogen i sør-vest og evt. nord. Dagens utrykningsvei for ambulansen legges om slik at de ikke
lenger kjører over tomten, men bruker Heimskogen rundt tomten i fra utkjøring i nord.
Parkering legges i forbindelse med atkomst i sør-vest, mot Storgata. Beplantning/vegetasjon som buffer mellom
parkering og gang-/sykkelveg. Adkomst sør-vest kan flyttes.
Nærmeste bussholdeplass 200m.
Planen skal legge føringer for god håndtering av overvann.

9. Redegjørelse for tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
Elvemo, eldre industriområde, spredt industri og forretningsområde, enkelte boliger. Bebyggelse langs Storgata
i varierende bygningsvolum, i de fleste tilfeller rundt 12-15 meter fra senterlinje. Hovedsakelig saltaksformer og
flate tak.

10. Redegjørelse for vesentlige interesser som blir berørt av planinitiativet
Ambulansetjenesten, som leietaker av lokaler på tilstøtende eiendom.
Merk: Nå med i planområdet etter at planavgrensningen ble justert.

11. Redegjørelse for hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å
forebygge risiko og sårbarhet
Det skal utarbeides ROS analyse. Eventuelle risiko og sårbarhet vil bli identifisert og forslag til avbøtende tiltak
skal omhandles i rapporten.
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Overvannshåndtering skal beskrives i planbeskrivelse med ord og beskrivelser, og føringer for håndtering av
overvann skal inn i planbestemmelser
NLK undersøker dimensjoner på stikkrenner under Storgata.

12. Redegjørelse for hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal
varsles om planoppstart
Planen varsles etter planoppland sitt planskjema. NLK sender forslagstiller en oversikt over lokale høringsparter
som skal inn i dette skjemaet. Videre varsles ambulansetjenesten.

13. Redegjørelse for prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter,
grunneiere, festere, naboer og andre berørte
Forhåndskonferanse for planlagt evt. tiltak er gjennomført med byggesak NLK, planleder NLK og brannvesen
NLK.
Ingen flere naboer, men gjenboer på andre siden av Storgata og Heimskogen. Disse er så langt ikke kjent med
planene. Disse varsles om planen på ordinær måte.

14. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt
14 a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding,
jf. KU-forskriften § 6
Faller inn under kriteriene i § 6, første ledd, bokstav a)?
Begrunnelse: Nei, planarbeidet omfatter ny detaljreguleringsplan, ikke
kommuneplanens arealdel.

Ja: ☐

Nei: ☒

Faller inn under kriteriene i § 6, første ledd, bokstav b)?
Begrunnelse: Nei, det antas at vurdering av konsekvenser kan gjøres i
planbeskrivelsen
på vanlig måte. Det er ingen forhold i vedlegg I som tilser at planen
omfattes av forskriften.

Ja: ☐

Nei: ☒

Det er kommunen som bestemmer om det er nødvendig med
planprogram. Det er det ikke. Konsekvensutredning kan man ha selv
om man ikke har planprogram.

14 b) Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn, jf. KU-forskriften § 8
Faller inn under kriteriene i § 8, første ledd, bokstav a)?
Begrunnelse: Nei, planen innebefatter ikke tiltak i vedlegg II.

Ja: ☐

Nei: ☒

14 c) Opplysninger som skal legges fram av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig
myndighets vurdering etter § 11 eller § 12, jf. KU-forskriften § 9
Regulering skjer i samsvar med godkjent kommuneplanens areadel.
Det er gjort en vurdering om mot bokstav A-D i KU-forskriftens §9.
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Bokstav A anses være beskrevet av plan initiativet pkt. 7-11
For bokstav B Det er gjort søk i MDs naturbase uten treff. Området er planert og sterkt berørt av menneskelig
aktivitet
Bokstav C anses som ikke relevant.
Bokstav D anses å ikke være relevant

14 d) Forslagsstillers foreløpige vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn etter KU-forskriften § 10
Det er gjort en foreløpig vurdering av § 10 i konsekvensutredningsforskriften. Hver bokstav er gått igjennom og
vurdert mot kjent kunnskap i reguleringsarbeidet. Vurderingene er gjort i henhold til siste ledd i §1, samt
veileder til KLD og KMD «Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes. Vurdering etter § 1 i forskrift om
konsekvensutredning»
Det er gjort søk i MD-Naturabse uten treff.

14 e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning foreligger
Ikke relevant.

14 f) Kommunes vurdering av utredningsbehov:
Håndtering av overflatevann.

15. Andre forhold
Tema

Kommentarer

Er området utsatt for flom, ras eller usikre
grunnforhold?
Ja: ☐ Nei: ☒

Ligger utenfor faresone i KPA

Naturmangfold - Berører forslaget viktig natur?
Ja: ☐ Nei: ☒

Ingen treff i Naturbase.

Er det behov for vurderinger mht. estetikk og
landskap?
Ja: ☒ Nei: ☐

Gjøre vurderinger iht Kommuneplanens arealdel

Er området utsatt for støy eller annen
forurensning?
Ja: ☒ Nei: ☐

Noe trafikkstøy fra Storgata. Dette er utredet av Nordre
Land kommune og data kan oversendes

Er det behov for vurderinger mht. jordvern og
landbruksfaglige vurderinger?
Ja: ☐ Nei: ☒

Ikke relevant

Er det forurenset grunn i området?
Ja: ☐ Nei: ☒

Det er ikke kjent at det er forurenset grunn i området.
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Berører forslaget kjente kulturminner/kulturmiljø?
Ja: ☐ Nei: ☒

Ukjent

Er det behov for rekkefølgebestemmelser for å løse
utfordringer utenfor planområdet?
Ja: ☐ Nei: ☒

Ikke kjent for forslagstiller.
Vurdere behov i forhold til overvann og eventuelt fortau?
Fortau langs Storgata ikke berørt.

Er det behov for vurderinger mht. barn/unge, eldre,
personer med nedsatt funksjonsevne?
Ja: ☐ Nei: ☒

Ingen behov avdekket.

Er det behov for vurderinger mht. vei, ganglinjer og
trafikkavvikling?
Ja: ☒ Nei: ☐

Adkomst til begge tomtene

Er det behov for vurderinger mht. vann, avløp,
overvann og strøm?
Ja: ☒ Nei: ☐

Vann, avløp og strøm er ivaretatt i eksisterende plan og
forventes videreført.
Skisse i planbeskrivelsen og bestemmelser.

Har forslagsstilleren behov for å inngå
utbyggingsavtale?
Ja: ☐ Nei: ☒

Ingen behov.

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet?

Byggegrenser mot veg
Mot storgata: 15 m fra senterlinje, eller forholde seg til
eksisterende bygg.
Heimssogveien: Minimum at frisikt og snøbrøyting
ivaretas.
Forslagstiller lager ett forslag så vil NLK vurdere
løsningen.
Gjerde – planen må ha en fleksisbilitet som løser både
mulige politiet men også en situasjon uten politi
Atkomstpil - Regulere inn adkomster med formål
istedenfor adkomstpil.

Kommenter kort forhold som kan være viktige for å
gjennomføre planen.

God dialog mellom alle parter.

Hva ønsker forslagsstiller at kommunen skal bidra
med undervegs i planarbeidet?

Gi tidlig opplysninger om skrivefrister.

Ønsker forslagsstiller parallell prosess plan og
byggesak, jf. plan- og bygningsloven § 12-15?

Ja, dette er aktuelt, men endelig byggesøknad vil ikke
foreligge før mot slutten av planprosessen.

16. Spørsmål som forslagsstilleren ønsker avklart
Hvilke krav settes til avstand fra byggegrense til senterlinje Storgata og Heimskogen?
Mot storgata: 15 m fra senterlinje, eller forholde seg til eksisterende bygg.
Heimssogveien: Minimum ivaretas frisikt og snøbrøyting – gjelder både bygg og gjerde

17. Øvrige deltakere på oppstartsmøtet
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Opplysninger om deltaker 3
Firma

RAM arkitektur AS

Navn

Andreas Svingheim Magerøy

E-post

andreas@ram-arkitektur.no

Telefon

90606603

Opplysninger om deltaker 4
Firma
Navn

Mattis Ringvold

E-post

mattis@deas.as

Telefon

Planprosess, framdrift og medvirkning
Oppstartsvarsel legges ut etter orientering om planinitiativet i Hovedutvalg for LMT i februar.
De som varsles er grunneiere, naboer, offentlige myndigheter med innsigelsesrett og lokale
høringsparter. Varsel om oppstart kunngjøres også i lokal avis og på kommunens nettside.
Ordinær planprosess legges til grunn, med mulighet for medvirkning gjennom hele planprosessen
spesielt ved varsel om oppstart og offentlig ettersyn.
Når forslag til endring er utarbeidet oversendes denne til kommunen for førstegangsbehandling og
utleggelse til offentlig ettersyn. Det antas ikke behov for åpne møter, men det kan bli behov for
avklaringer med NVE og Fylkesmannen i Innlandet.
15. januar – oppstartsmøte mellom kommunen, plankonsulent og grunneier med bakgrunn i innsendt
planinitiativ ( se vedlegg )
20.januar – Varsel om oppstart av planarbeid 4 uker – sendes ut av plankonsulent
10. februar – Høringsfrist for oppstartsvarslet
17.februar – Komplett planforslag må sendes til kommunen
24. februar NLK skrivefrist – saker til LMT
4.mars - Utlegging til offentlig ettersyn Hovedutvalg LMT
20.april – Høringsfrist
27.april - Komplett planforslag må sendes til kommunen
4. mai NLK skrivefrist – saker til LMT
13. mai Vedtak av plan, Hovedutvalg LMT
28. mai Vedtak av plan, Kommunestyret
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Alternativ sluttbehandling:
1. juni – NLK skrivefrist – saker til LMT
10.juni Vedtak av plan, Hovedutvalg LMT
25. juni Vedtak av plan, Kommunestyret

Planfremstilling
Planen skal utarbeides etter gjeldende forskrift og sosi-standard, versjon 4.5.2.
Ved innsending av planen til behandling skal følgende være med: Plankart (pdf), bestemmelser (pdf og
word), planbeskrivelse (pdf og word) inkludert ROS-analyse og sosi-fil. V/A-plan med nødvendige
utredninger, beskrivelser og kart. Overvannshåndtering med kart og beskrivelser.
Det skal medfølge en situasjonsplan for planområdet.
Nødvendige data til planarbeidet henter forslagsstiller fra Infoland.

Gebyr
Det må betales gebyr for behandlingen av reguleringsplanen, jf. gjeldende gebyrregulativ for Nordre
Land kommune. Gebyr beregnes ut fra tidspunktet fullstendig plan sendes inn til behandling.

Konklusjon
Kommunen anbefaler at forslagsstiller går videre med planarbeidet i henhold til dette referatet.

Vedlegg:
Støysoner for Storgata
VA nett (kommer til planarbeidet)
Plangrense på SOSI format
Naboliste

Bekreftelse og forbehold
Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferansen kun har karakter som gjensidig orientering og den
gir ikke noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, uttalelser fra
offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, forlenget
saksbehandlingstid og endring av saksbehandlingsprosessen.
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Referat godkjent og kopi mottatt
…………………………………………………………….
Underskrift forslagsstiller

Torfinn konow Weydahl
...……………………………………………………….
Underskrift saksbehandler
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