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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR HEIMSKOGEN,
NORDRE LAND KOMMUNE
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for
Heimskogen, Nordre Land kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med forslagstillerRR
Property AS.

HENSIKT
Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av avsatt område FN3 i kommuneplanens arealdel for
Nordre Land kommune. Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål og ble vedtatt av
kommunestyret den 5 april 2016 i saksnr 2016/17.
Innenfor avsatt arealformål ønsker utbygger en kombinasjon av næringsbebyggelse, forretning og kontor.
Eiendommen ligger med nær tilknytning til Dokka sentrum og fungerer som et aktivt handelssted for
bygdene omkring Dokka. Eiendommene ligger innunder Elvemo som et eldre industriområde med spredt
industri og forretningsvirksomhet. Planen vil i tillegg se på forbedringer rundt adkomst og
overvannshåndtering.

Areal+ AS

www.arealpluss.no

andreas@arealpluss.no
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Avd. Lillehammer
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90 97 37 51

Avd. Fåvang

Fåvangvegen 2, 2634 Fåvang
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61 24 57 70
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PLANOMRÅDET
Planområdet ligger langs storgata vest for Dokka sentrum og sør for Fylkesvei 33 med innkjøring mot
Heimskogen. I nær tilknytning til planområdet finner man blant annet tyngre storvarehandel, tjenesteyting
og annen industrirelatert virksomhet. Planarbeidet omfatter eiendommene gnr/bnr:.39/103, 39/66, 41/14
og eies av Heimskogen 2 Dokka AS og Nordre Land Kommune. Utbyggingen vil skje på eiendommene 39/103
og 39/66.

Lokasjon av planområdet.

Dagens situasjon. Plangrense markert med rød linje.
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PLANGRUNNLAGET
Kommuneplan for Nordre Land kommune
Arealformålene innenfor planområdet er bebyggelse og anleggsformål.

Utsnitt av kommuneplanen. Planavgrensning markert med rød linje. Byggeområde markert med kombinasjonsformålet
bebyggelse og anlegg.

Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet ligger innunder og erstatter gjeldende reguleringsplan for Dokken Søndre vedtatt 19.08.1986.
Andre registrerte reguleringsplaner i området er Dokka Vest, Granerområdet og Vinjarmoen.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger. Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i
planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er satt til 14.02.2020.
Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til:
Areal+ AS v/Andreas Lindheim
Epost: andreas@arealpluss.no med kopi til Nordre Land Kommune, postmottak@nordre-land.kommune.no
Eller ved Post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer.
Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuelt innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til
komplett plan. Dette planforslaget vil inneholde bla. Tomtestruktur, utnyttingsgrad og byggehøyder.
Når planforslaget er sendt inn til kommunen for behandling, vil administrasjonen legge fram vedtak i
hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk. 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
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innholdet i denne. Kommunen og forslagstiller vil ta stilling til alle innkommende merknader etter offentlig
ettersyn før det fattes vedtak i saken.
Dette er et varsel om at planarbeidet er startet opp. 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 og varslingsdokumenter samt andre relevante dokumenter er tilgjengelige på www.arealpluss.no under
ettersyn og varsling.

Med vennlig hilsen

(sign)
Andreas Lindheim
Arealplanlegger
Tlf: 90 85 46 92
andreas@arealpluss.no
Vedlegg:
Situasjonsplan med planavgrensning
Referat fra oppstartsmøtet
(tilgjengelig private på www.arealpluss.no)
Planinitativ
(tilgjengelig private på www.arealpluss.no)
Planskjema
(tilgjengelig private på www.arealpluss.no)

