Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og
berørte lag og organisasjoner

Vår saksbehandler:
Andreas Lindheim

Deres ref.:

Vår ref.:

12652

VARSEL OM NY DETALJTREGULERINGSPLAN FOR HØYBULIE, ROLLAG KOMMUNE
DET VARSLES SAMTIDIG OPPSTART AV FORHANDLINGER OM
UTBYGGINGSAVTALE.
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av planarbeid for ny reguleringsplan
for Høybulie, Rollag kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbyggere/grunneiere i
Vegglifjell utvikling AS
Samtidig varsles igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale med Rollag kommune.

Hensikt

Prosjektet vil bla omfatte:
- Nye områder for konsentrert fritidsbebyggelse, med mulighet for varme senger (1 og 2)
- Skånsom fortetting av 3-4 nye frittliggende tomter (3)
- Regulering av skitraseer, aktivitetsarealer og sosiale møteplasser.

Temaer som landskap, plassering av bygg og tomter, samfunnssikkerhet og gode
turtraseer/aktivitetsarealer for brukere av området vil vektlegges i planarbeidet.

Arealplanlegging

Prosjektering VVA

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende fritidsboligområde. Eksiterende plan
for Persbu-Høybulie vil i stor grad videreføres, men den utvides og fortettes.

-

-

Landskapsarkitektur -

Kart og oppmåling

Lillehammer 22.10.2021

Det planlegges for fritidsboliger med høy standard, det vil si med vei, vann og avløp.
Områdets byggeskikk vil i stor grad bevares, men vil i tillegg åpne for moderne tilpasninger.
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Figur 1 Endringer markert med nummer 1-3

Det er gjort et stort arbeid med funksjonell og miljømessig kvalitet i eksisterende plan. Under
planarbeidet vil man se på muligheten til å detaljere ut GF1 og GF2. Samtidig vil vi se på muligheter for
å legge inn skiløyper nedenom tomter 119-129 og gjennom planområdet.
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger.
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Planområdet
Planområdet består i dag av frittliggende fritidsbebyggelse i fjellgranskog. Det er i dag ca. 12 bebygde
tomter innenfor planområdet. Eiendomsstrukturen består av selveiertomter. Arealbruk rundt nytt
planområdet er i all hovedsak LNF, med noe eksisterende bebyggelse mot vest.
Planarbeidet omfatter flere eiendommer. Ny utbyggingsarealer er på eiendom 32/12, 32/292 og 32/438

Figur 2 Dagens situasjon. Ny plangrense markert med sort stiplet linje
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Plangrunnlaget
Kommunedelplan for Vegglifjell 2010
Planområdet er avsatt som NF5 og NF6, samt eksisterende byggeområde i kommuneplanens arealdel.

Figur 3 Utsnitt av gjeldene KPA

Det er pågående arbeid med revisjon av kommunedelplanens arealdel. Varslet plan er i hovedsak fortetting
av eksiterende reguleringsplan og er ikke en del av områdene som er foreslått tatt ut i revisjonen av
kommunedelplanen.
Reguleringsplaner
Detaljreguleringsplan Persbu-Høybuli 2017004
Detaljreguleringsplan Lauvhovd-Persbu 2003002
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Figur 4 Eksisterende arealplan for Persbu-Høybulie

Figur 5 Eksisterende reguleringsplan med ny planavgrensning
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Planprosess og medvirkning
Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim
andreas.lindheim@arealpluss.no ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.
Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.
Frist for uttalelser til planarbeidet er 24. november 2021.
Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til
komplett plan. Dette planforslaget vil inneholde bla. tomtestruktur, utnyttingsgrad og byggehøyder.
Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak i
planutvalget. 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 innholdet i denne. Kommunen og
forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig ettersyn før det fattes endelig vedtak
i saken.
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, varslingsdokumenter samt andre relevante dokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no under
ettersyn/varsling

Med vennlig hilsen
Andreas Lindheim
Arealplanlegger
Tlf: 908 54 692
andreas.lindheim@arealpluss.no
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