
GAUSDAL KOMMUNE 

Oppstartsreferat 
Detaljregulering for Roaseter hytteområde 

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, ikrafttredelse 
01.01.2018 

Dato: 12.05.2021 

Sted: Kommunehuset, Gausdal 

PlanlD: 202101 

Saksnummer: 21/1216 

1. Eiendomsopplysninger 

Gnr/Bnr 105/11, 104/1, 98/1 og 103/2 (98/25) 

Planområde totalt Ca. 108 daa 

Adresse Roa setervegen 

Eiers navn Se liste i planinitiativ 

2. Møtedeltakere og kontaktpersoner 

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav h 

Fagkyndig 

Firma Areal+AS 

Kontaktperson Andreas Undheim 

Organisasjonsnummer 

E-post Andreas.lindheim@arealpluss.no 

Telefonnummer 908 54 692 

Forslagsstiller 

Firma/ Privatperson Grunneiere Roaseter 
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Kontaktperson Paul Batt-Rawden 

Organisasjonsnummer 

E-post i;2br@infinitv.no 

Telefonnummer 

Adresse Gamle Espedalsveg 19 

Postnummer/poststed 2657 Svatsum 

Gebyr 

Fakturaadresse: Paul Batt-Rawden 

Andre representanter fra forslagstiller 

Navn Olaf Sønstegard 

E-post olafsons@bbnett.no 

Telefon 

Gausdal kommune - planmyndighet 

Hovedkontakt Lars Kristian Hatterud 

E-post lkh@gausdal.kommune.no 

Telefon 976 91 755 

Arealplanlegger Rigmor Myhre 

E-post rigmor.mthre@gausdal.kommune.no 

Telefon 413 24 646 

Gausdal kommune - fagansvarlige 

Fagområde Utbyggingsavtale 

Navn Jon Sylte 

E-post Jon.stlte@gausdal.kommune.no 

Telefon 950 36 936 

Fagområde Vann og avløp (deltok ikke i oppstartsmøte, kontaktes ved behov) 

Navn Marius Bartnes 

E-post Marius.bartnes@gausdal.kommune.no 

Telefon 454 04 921 

Fagområde Utbyggingsavtale 

Navn Harald Landheim 

E-post harald.landheim@gausdal.kommune.no 

Telefon 957 77 761 
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3. Kort om planinitiativet, hovedutfordringer og gjeldende planer 

Formålet med planen 

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav a) 

Fortetting med inntil 15 nye frittliggende tomter innenfor arealet avsatt som F06E i kommuneplanens 

arealdel, og oppdatere eksiterende bestemmelser og plankart . 

.,, ___ ._ 

� 

------

., \ 

���� •. 
Det vil være behov for oppmåling av usikre eiendomsgrenser slik at tomter blir riktig framstilt i plankartet 

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

Ivareta kulturminnevernet i samråd med kulturavdelingen hos fylkeskommunen. Ubebygde tomter 
omfattet av hensynssone 730 i KPA (sikringssone aut. freda kulturminner) relokeres. Ingen nye tomter 
eller veger gjennom hensynssonene uten at kulturminnet/-ene kan frigis av Riksantikvaren. 
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Ta tilstrekkelig hensyn til naturmangfoldet, herunder elgtrekket ved å foreslå regler for nøktern og 

skånsom utbygging, samt fastsette utbyggingsperiode utenom hovedtrekkene. 

Gjeldende planstatus 

Plantype/-navn 

3441 Ll2.201 

Roaseter 

Hytteområde. 

Godkjent

dato 

27.09.1994 

Formål som blir berørt 

Endres/ 

erstattes/ 

oppheves 

Erstattes 

Ved varsel om oppstart skal det tydelig angis og varsles hvordan status for gjeldende planer i området 

endres, jf. plan- og bygningsloven§ 12-14. 

4. Retningslinjer og planer 

Nasjonale, regionale føringer og kommunale føringer- særlig relevante 

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-

2023, 14.5.2019 
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning, 2018 

Nasjonale føringer 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen, 1995 
- Flaum- og skredfare i arealplanar, 22. mai 2014 
- Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og 

byggesaksbeha nd I ing 
- Veileder for fritidsbebyggelse 

- Forventninger til kommunal arealplanlegging fra Fylkesmannen i 

Oppland, 2015 
Regionale føringer - Regional plan for klima og energi 2013-2024 

- Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 
- Jordvernstrategi for Oppland 2007 

Kommunale føringer - Kommuneplanens samfunnsdel 2021- 2032 

Overordna planer - Kommuneplanens arealdel 2020 - 2032 

Kommuneplanens 

arealdel/kommunedelplan Det skal redegjøres for hvordan planforslaget har ivaretatt bestemmelser gitt 

, Bestemmelser og i kommuneplanens arealdel/kommunedelplan. 

retningslinjer 

Andre kommunale 
- Helhetlig ROS 2016 og 2019 - 2022 

dokumenter 

Andre kommunale vedtak 
- Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler 2021 
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a) Kommuneplanens arealdel 

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir den 
som skal følges opp i 
planforslaget? 

Generelle bestemmelser: pkt. 1.6 til 1.25. 
2.2.1: Maksimalt 15 nye enheter, oppdaterte bestemmelser for private VA
løsninger. Råk/Kløvveg i sørvest påvises og kartfestes. Tidspunktet for 
anleggsvirksomhet fastsettes. 
Retningslinjer for utarbeidelse av reguleringsplan for fritidsbebyggelse, 
bokstav a) til o) er førende for planinnholdet. 
4.2.4: retningslinjer for privetløsninger. Kommunen har også egen forskrift 
for dette. 
Se også KU side 32-34 for KPA og KPA planbeskrivelse. 
Tilleggskommentar: Ingen tomter skal overstige 1000 m2 • 

Begrensning av område F06E (oransje farge): 

b) Gjeldende reguleringsplaner 

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 
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Hvilke føringer gir de? Utfartsparkering beholdes evt. utvides. 

5. Planens innhold og tilpasning 

a) Presentasjon av prosjektet/planideen 

jf. § 1, andre ledd, bokstav c), d) og e) 

Funksjonell og miljømessig kvalitet (plangrep, /arkitektur og estetikk, kulturminner, naturverdier, 

rekreasjonsverdi, atkomst, parkering, energiløsninger, klimatilpasning, 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak (bygningstyper og -struktur, utnyttelse, antall boenheter). 

Utbyggingsvolum og byggehøyder jf. KPA 

b) Planarbeidets virkning og tilpasning til landskap og omgivelser i og rundt planområdet 

jf.§ 1, andre ledd, bokstav b) og f) 
-----------------------

Hvordan tilrettelegger planarbeidet for å ivareta eksisterende landskap og topografi? Liten grad av 

terrengbearbeiding, bevaring av vegetasjon, massebalanse, inngrepsfrie soner (bestemmelsesområder) 

Vil planarbeidet få virkninger utenfor planområdet? Fjernvirkning. Strenge krav til utelys fortrinnsvis med 

bevegelsessensor. 

6. Planmaterialets kvalitet 

jf. Kart- og planforskriften 

Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. 

1. Plankart (pdf-fil i riktig målestokk, og S0SI-fil nivå 4, Merknader: 

versjon 4.5.2) 

2. Vegskjæringer/fyllinger skal vises i plankartet. 

3. Reguleringsbestemmelser (word-fil). 

4. Kopi av kunngjøringsannonse og dato i avisa. 

5. Kopi av varslingsbrev. 

6. Kopi av varslingslisten. 

7. Sammenstilling og vurdering av innkomne 

merknader ved oppstart. (del av planbeskrivelse 

eller som eget vedlegg) 

8. Planbeskrivelse, med konsevensvurderinger 
(word-fil). 

Oppstartsmøte referat, Gausdal kommune 
-----------------------

6 



IZI Illustrasjonsmateriale. 
IZI ROS-analyse 
IZI Lengdeprofil for samlevegene. 
□ Spesielle utredningsbehov/tilleggsrapporter. 

7. Planfaglige tema for planarbeidet 

jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c) 

Teknisk Alle samleveger med grøfter og skjæring/fylling viser som formål «annen 

infrastruktur/ Brann veggrunn». Vannposter vises med formål. Avløps- og overvannsløsninger (4.24 i 
bestemmelsene KPA) utredes og beskrives i planbeskrivelsen. Renovasjon ved 
Vassenden. 

Byggegrense fra veg Anbefalt minimum 5 meter mhp snøbrøyting. 

Forurensing Avløpsløsninger og lysforurensing vektlegges spesielt. 

Parkering Parkering skal skje på egen grunn. Parkeringsplasser: Minimum 1,5 pl. pr. tomt. 
Tilsvarende 27 m2, medregnes i BRA/BYA. Garasje tillates ikke. 

Overvann Overvann utredes og beskrives i planbeskrivelsen/ ROS-analyse. 

Estetikk og Nøktern byggestil og god terrengtilpasning forutsettes 

arkitektur 

Landbruk Berører planen landbruksområder? Jf. sentrale føringer for jordvern. 

Kulturminner Forslaget berører kjente kulturminner. Kløweg påvises og kartfestes. 

Naturmangfold Vurdering etter Naturmangfoldloven§§ 8-12 skal være en del av beskrivelsen til 
planendringen. 

Radon I henhold til TEK17. 

Samfunnssikkerhet - risiko- og sårbarhet 

jf. Planforskriften § 1 andre ledd bokstav i) 

Flom Ikke relevant 

Skred i bratt Fare for skred i ytterkant av planområdet mot sørvest. Hensynssone 320 unngås 
terreng for bygninger 

Brann- og Framkommelighet for brannbil og mulighet for ekstra slokkevann. eksplosjonsfare 

Illustrasjoner og rapporter som skal vedlegges planforslaget 

Se kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 

IZI Lengde- og tverrprofiler veg I Maks. 10 % stigning på samleveger 
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1:8:1 ROS-analyse jf. PBL § 4-2 og OSB-veileder (2017). 

□ VA-plan Fyldig utredning og beskrivelse i planbeskrivelsen 

1:8:1 Overvannshåndtering 
Byggeforbudsone langs bekker, stikkrenner, eksisterende 
bebyggelse 

1:8:1 Kulturminnedokumentasjon 
Området er befart i forbindelse med kommuneplan. Rapport 
fra befaring ifb. KPA oversendes 

8. Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet 

jf. planforskriften § 1, andre ledd bokstav h), j) og k) 

a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet? 

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav h) 

Kulturminnehensyn 

Elgtrekk 

Sårbar høyfjellsnatur 

b) Hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas, ved å forebygge risiko og sårbarhet? 

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav i) 

Skal fremkomme av ROS-analyse 

c) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles om planoppstart? 

jf.§ 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften§ 2, andre ledd bokstav a) 

Liste fremskaffes av kommunen, naboliste, Finntjernmorka velforening. 

d) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå? 

jf.§ 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften§ 2, andre ledd bokstav a) 

Er det lagt opp til medvirkningsprosesser som legger til rette for grupper som krever spesiell 
tilrettelegging? (jf. PBL § 5-1) 

Medvirkning skal være gjennomført før innsending av planforslag, og innarbeides i planmaterialet. 

Kommunens oppgave i forhold til medvirkning er å påse at det besørges - i private plansaker. 

e) Hvilke møter er relevant å holde? 

Regionalt planforum 
Kommunen vurderer dette når planforslaget har begynt å ta form 

1:8:1 tidlig dialog med evt. fremmes til kommunen. 
regionale myndigheter 

1:8:1 
Informasjonsmøte/ Minimum ett informasjonsmøte evt. webinar/ Teamsmøte (hvis 

åpent møte fortsatt Covid-19) før planforslaget fremmes til kommunen 

1:8:1 Samarbeid Tett dialog med hovedkontakt i kommunen for løpende avklaringer 

1:8:1 Annet Tidlig møte(r) for avklaringer rundt kulturminnehensyn 
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9. Konsekvensutredning 

jf. § 1, andre ledd, bokstav I) 

Vurdering om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil 
kunne bli ivaretatt. 

§ 6 Ansvarlig myndighets vurdering av forslagsstillers vurdering 

jf. KU-forskriften § 6 

Enig i forslagsstillers vurderinger IZI Uenig i forslagsstillers vurderinger D 

Begrunnelse: Område F06E er konsekvensutredet i kommuneplanens arealdel. 

§ 11 Ansvarlig myndighets vurdering av planer etter§ 8 første ledd bokstav a 

Skal planen vurderes etter§ 11? Ja: □ 

Begrunnelse: Område F06E er konsekvensutredet i kommuneplanens arealdel. 

10. Utbygging og gjennomføring 

Utbygging-/ gjennomføringsavtale 

Nei: IZI 

IZI Utbyggingsavtale etter pbl kap. 17 Oppstart utbyggingsavtale varsles samtidig med varsel 
om planoppstart. 

Aktuelle rekkefølgekrav 

IZI Rekkefølgekrav innenfor planområdet 
Etablering av stier/skiløyper kan være aktuelt. 

11. Spørsmål som forslagsstiller ønsker avklart 

12. Framdrift og felles behandling 

l:8l Forslagsstillers planlagte dato for varsling 

Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av 
komplett planforslag 

Juni-August 

Oktober 

Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første vedtak i saken er 12 uker 

Førstegangsvedtak antas å bli fattet 

Mål for planvedtaksdato 

(avhengig av høringsuttalelser og behov for 

planendring/ tilleggsutredninger mm.) 

November 

[8J Parallell prosess plan og byggesak: Kun tiltak som er i tråd med gjeldende plan. 
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13. Fagkyndighet og oppstart av planarbeid 

jf. planforskriften§ 2, andre ledd bokstav i) og pbl § 12-8 andre ledd 

a) Krav til fagkyndighet 

Kravet til fagkyndighet vurderes oppfylt. 

b) Oppstart av planarbeid 

jf. planforskriften§ 3, andre ledd og pbl §12-3, fjerde ledd og pbl § 12-8 

Kommunen anbefaler planoppstart. 

14. Gebyr 

Saksbehandlingen er gebyrbelagt. Plangebyret skal være innbetalt før planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn/høring. Plangebyret beregnes utfra når planforslaget aksepteres som klart til offentlig ettersyn. 

For beregning av gebyr benyttes «For private planforslag til endring av detaljregulering jf. pbl. § 12-14 
første ledd betales 5096 av satsene i plangebyret» 

Gjeldene gebyrregulativ er tilgjengelig på kommunen hjemmeside: 

https:ljpub. framsikt. net/2021/gausdal/bm-2021-
kommunestyrets vedtak/#/generic/sum mary/appdx?scrollTo=t-75 

15. Bekreftelse 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet 
oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt 
så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter 
interne kommunale avklaringer. 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere 
saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk 
og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Vesentlige merknader fra naboer eller 
organisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og 
endring av fremdriften for prosjektet. 

Sted, dato: Gausdal, 

For kommunen: 

Referatet er mottatt og godkjent. 
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16. Dokumenter ved oversendelse til kommunen for offentlig ettersyn 

Plankart med tegnforklaring. S0S1-kontroll utført 

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse med konsekvensvurdering jf. pbl § 4.2. Utredning av privetløsninger 

ROS-analyse 
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