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Planinitiativ 
Områderegulering for Stensjordet

Dato: 7.12.2022

1. Eiendomsopplysninger
Gnr/Bnr Flere, se kart nederst i dokumentet. 

Planområde totalt Ca. 1920 daa

Adresse Stensjordet

Eiers navn Ulike eiere

2. Ansvarlige kontaktpersoner
Fagkyndig

Firma Asplan Viak AS

Kontaktperson Geir Egilsson

Organisasjonsnummer 910 209 205

E-post hamar@asplanviak.no

geir.egilsson@asplanviak.no

Telefonnummer 417 99 417 (Asplan Viak)
901 88 607 (Geir Egilsson)

Adresse Stangevegen 12 / Postboks 295

Postnummer/poststed 2317 / 2302 Hamar

Forslagsstiller

Firma/ Privatperson NSB Utvikling AS

Kontaktperson Nils Erik Berge 

Organisasjonsnummer 922 082 979

E-post nils.berge@tpnas.no  

Telefonnummer 952 73 099    

Adresse Østre Totenveg 109 B

Postnummer/poststed 2816, Gjøvik

mailto:hamar@asplanviak.no
mailto:geir.egilsson@asplanviak.no
mailto:nils.berge@tpnas.no


Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte, Gjøvik kommune

2

Gebyr

Fakturaadresse Er gebyr aktuelt i denne saken?

3. Kort om planinitiativet

Formålet med planen 

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

Formålet med planarbeidet er å følge opp kommuneplanens intensjon om å legge til rette for felles 
planlegging og utvikling av en ny bydel i Gjøvik kommune, med boliger og tilhørende infrastruktur. Behov 
for barnehage vil vurderes. 

Det skal i henhold til kommuneplanens arealdel også vurderes nytt nærsenter/bydelssenter.

Planen skal bl.a. følge opp Gjøvik kommunes strategier for «Connected Living». Sentralt i strategiene er 
sosiale møteplasser, tunbebyggelse og tilgang til forskjellige tjenestetilbud som skoler og omsorgssentre. 

Arealformål vil hovedsakelig være boligbebyggelse (1001) – frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse (1111 og 1112), og blokkbebyggelse (1113). I tillegg vil det reguleres nødvendige 
samferdselsformål og grøntområder mv.

Forslag til planavgrensning er vedlagt.

Det er noen mindre nøyaktige grenselinjer i planområdet, men de fleste har nøyaktig måling. 

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet?

Det er noe bratt terreng i planområdet som må hensyntas bl.a. ved planlegging av veiløsninger. Det skal 
vurderes ulike adkomster til området, med hensyn til byutvikling, bærekraftig mobilitet, kollektivtrafikk, 
trafikkbelastning på nærområdene og skolevei. 

Planen omfatter et stort areal. Det vil være en utfordring å etablere nødvendig infrastruktur til hele 
området samtidig, og det vil bli vurdert trinnvis utvikling. Investeringer må stå i forhold til størrelsen på 
områdene som til enhver tid er under utvikling. 

Elver, bekker og overvannshåndtering er sentrale temaer i arbeidet.  

Gjeldende planstatus 

Plantype/-navn Godkjent-dato Formål som blir berørt
Endres/ 
erstattes/ 
oppheves

Kommuneplanens 
arealdel for Gjøvik 
2020-2032

29.10.2020

Innenfor forslaget til planavgrensning inngår 
- Boligbebyggelse (fremtidig)
- LNFR
- Off/priv. tjenesteyting 
- Vei
- Konsesjonsområde – fjernvarme 
- Krav om felles planlegging 
- Blågrønn struktur
- Friområde 
- Turdrag
- Samferdsel og teknisk infrastruktur 
- Aktsomhetsområde langs vassdrag
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- Faresone høyspenningsanlegg 
- H810_3 Krav om felles planlegging på 

Stensjordet

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

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer  

jf. § 1, andre ledd, bokstav g)

Hvilke 
føringer 
gir de?

KOMMUNEPLANENS AREALDEL: 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Gjøvik 2020-2032, med forslag til planområde. (InnlandsGIS 
05.08.22). De to store gule feltene i midten er utgangspunktet for planområdet på Stensjordet.
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I kommuneplanens arealdel er planområdet i stor grad avsatt til framtidig boligbebyggelse 
(gul), som er i tråd med tiltakets hovedformål. I tillegg er området avsatt til vei (grå), LNFR-
områder (grønn) og offentlig/privat tjenesteyting (rød). Planområdet omfatter også to 
allerede utbygde boligfelt. 

Krav om felles regulering 
Kommuneplanens arealdel § 2-1 og § 18-2 har bestemmelser med krav om felles regulering 
for Stensjordet. 

Krav om tilknytning til fjernvarme 
Området avsatt til boliger ved Stensjordet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, 
og kan berøres av § 16-1 i planbestemmelsene som angir konkrete kriterier for hvilke tiltak 
som utløser tilknytningsplikt for fjernvarme.

Pilegrimsled
I plankartet er pilegrimsleden markert som egen hensynssone (H570_1).

Bevaring kulturmiljø 
Deler av området omfattes av hensynssone Bevaring av kulturmiljø, der kulturhistorisk 
verdifull bebyggelse og områdesærpreg skal søkes bevart.

H370 Faresone for kraftlinjer – Høyspenningsanlegg 
Går gjennom planområdet i nord, men overlapper ikke med boligformål. 

H320_2 Flomsone langs vassdrag – aktsomhetsområde 
Overlapper ikke med boligformål. 

I tiltaksplanen for KLIMAPLAN 2022-2026 er det et punkt som sier at det skal utredes 
muligheter for gange, sykkel, kollektivt og andre smarte, klimavennlige mobilitetsløsninger, 
som skal være førende for utbyggingen av boligfelt på Stensjordet. Dette vil gjennomføres 
gjennom kommunens klimasatsprosjekt, som har fokus på grønne mobilitetsløsninger. 

I PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV er det en handlingsplan for utbygging 
av nærmiljøanlegg 2022-23, med en prioriteringsliste over tiltak. Nr. 5 på lista er turvei 
mellom Bjørnsvelia og Stensjord, som er delvis finansiert av spillemidler i 2022. Kommunen 
har også ansvaret for bynære lysløyper fra boligområder og ut i marka, og det utrykkes behov 
for sideløype i Nordbyen for å fange opp nye boligområder på Stensjord/Mosveen. 

I hvilken 
grad 
følger den 
foreslåtte 
planen 
opp disse 
føringene
?

Området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel for Gjøvik 2020-2032, som er i 
tråd med planens formål. Planen vil i utgangspunktet forholde seg til denne 
formålsavgrensingen, men med plangrense som skal sikre adkomstveger inn i området. 

Planen følger også opp kommunens anmodning om områderegulering av Stensjordet i 
kommunens planstrategi. 

I tråd med Gjøvik-modellen, skal planen utformes med ulike boligtyper og et bomiljø tilpasset 
ulike beboergrupper. (Connected Living)

I kommunens boligstrategiske plan nevnes bl.a. utfordringer med ubalanse mellom ønskede 
og tilgjengelige boligtyper. Dette kan planen bidra til å utjevne, i tillegg til å tilgjengeliggjøre 
boligreserve for å raskt kunne imøtekomme behov for utbygging. 
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Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner  

jf. § 1, andre ledd, bokstav g)

Hvilke 
føringer 
gir de?

Det er ti eksisterende reguleringsplaner som enten berøres helt eller delvis, eller grenser mot 
planområdet. Disse er listet opp i tabellen nedenfor.

Oversikt over gjeldende berørte reguleringsplaner, med nummerering jf. tabellen under. (InnlandsGIS 
26.09.2022). 

Jf. kommuneplanens arealdel (bestemmelse 1-1) gjelder ny plan foran gammel plan dersom 
annet ikke er vedtatt.
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Nr Plannavn/PlanID/dato Kart 

1 Monssveen
05020258
20.02.2003

2 Bagerstuen, gnr. 78 
bnr. 18
05020104
28.08.1980

3 Bråstadvika – vestre 

05020390
04.05.2017

4 Kristianslund – 
Bjørnsveen
05020087
22.08.1977
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5 Deler av Kristianslund 
/ Bjørnsveen
05020232
14.09.2000

6 Bjørnsveen (vestre 
del), gnr. 77 bnr. 1
05020073
17.01.1975

7 Bjørnsveen Panorama
05020347
29.09.2016
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8 Høyenhall
05020039
17.09.1964

9 Området nord for 
Astrids veg
05020046
21.05.1968

10 Tranberggrønningen
05020043
17.02.1966

I hvilken 
grad 
følger den 
foreslåtte 
planen 
opp disse 

I utgangspunktet vil ny plan gjelde foran gammel plan, hvis ikke annet er vedtatt jf. KPA §1-1, 
b. 
I det videre planarbeidet vil det bli tatt stilling til om eksisterende reguleringsplaner som 
overlappes av planforslaget skal erstattes eller tas ut av planforslaget og videreføres som de 
er.   
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føringene
?

5. Planens innhold og tilpasning

a) Kort presentasjon av prosjektet/planidéen 

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

Trinnvis utbygging av en ny bydel, med fokus på bærekraftige løsninger. Det skal tilrettelegges for gang- 
og sykkelløsninger gjennom riktig plassering, stigning og god utforming av deres traseer. Det legges også 
opp til områder med grønnstruktur, uteoppholdsarealer, offentlige funksjoner og fellesareal. 

Det vil ses på ulike energiløsninger, som f.eks. solceller, grunnvarme og andre muligheter, som kan 
supplere eller komme istedenfor bruk av fjernvarme.

Kommuneplanen har føringer om bokvalitet og boligsammensetning som legger grunnlag for 
reguleringsplanarbeidet. Dette går blant annet på løsninger som gir gode lys-, sol- og støyforhold og 
møteplasser. Videre legges det opp til varierte bygningstyper og boligstørrelser, eksempelvis organisert 
med tilgang på felles rom inne og ute, og med tilgang på tjenester i nærmiljøet. Det kan bl.a. organiseres 
som klyngetun og er en del av kommunens strategi for «Connected Living». Dette er for å bidra til at 
ulike grupper i befolkningen kan bo i samme område, i et variert og spennende bomiljø.

Området ligger i tilknytning til marka, og vil ha tilgjengelighet for friluftsliv. 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak:

• Boligbebyggelse
• Veg og gang- og sykkelveg
• Forbindelser for myke trafikanter til friluftsområder, skole, kollektivholdeplasser og andre viktige 

målepunkt
• Infrastruktur i bakken – vann, avløp og el. 
• Overvann
• Grønnstruktur og lekeplasser
• Behov for nærbutikk og barnehage vil bli vurdert 

Utbyggingsvolum og byggehøyder.

Utbyggingen av Stensjordet skal gi plass for min. 1500 boenheter. Kommuneplanen har føringer om 
tetthet ved utbygging av nye områder, og det vil bli satt minimum og maksimum utnytting som del av 
reguleringen. Kommuneplanens bestemmelser har også minimumskrav til tetthet etter områdetype. 

Etter føringer om å imøtekomme ulike typer boligbehov, vil bygningstypologien variere, både i høyde og 
volum, fra småhus på 1-2 etasjer til blokkbebyggelse med 4-6 etasjer. 

Planområdet består av mye skog, og har derfor lite bebyggelse i dag. Det legges opp til at eksisterende 
bebyggelse i utgangspunktet kan få stå. 

Vegløsninger
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Det er gjort trasésøk for av vegløsninger med adkomst fra Trondhjemsvegen og fra Tranberg. Det har 
vært et mål å få til en løsning med slak stigning (5 %) som lett kan brukes av syklende og kollektivtrafikk. 
Det kan være aktuelt at bare buss, utrykningskjøretøy og renovasjonsbiler får kjøre gjennom, slik at man 
ikke inviterer til gjennomgangstrafikk, og prioriterer snarveger for gående og syklende.

Etter å ha prøvd en rekke ulike muligheter i forhold til stigning, terrenginngrep og fordeling av trafikk har 
arbeidsgruppa i prosjektet konkludert med at det jobbes videre med utgangspunkt i løsningen vist i Figur 
1

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

jf. § 1, andre ledd, bokstav b) og f)

Området er mest eksponert fra nord og øst. Det skal utarbeides en landskapsanalyse for utbyggingen der 
bruk av illustrasjoner vil stå sentralt. Landskapsanalysen gjennomføres som del av 
konsekvensutredningen. 

Figur 1 Tidlig skisse med vegsystem og mulige tyngdepunkter i området.
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Planområdet ligger nord for Gjøvik sentrum på høydedrag som i dag har skog, samt Stensjordet gård 
med noe dyrket mark.

Hovednett for gang- og sykkelveger planlegges med maks stigning på 5 % innenfor området. Dette krever 
at veier i stor grad vil forsøkes å legges på skrå eller langs med høydekoter. I kombinasjon med snarveier 
på tvers skal dette gjøre det enkelt å bevege seg gjennom området.

Det skrånende terrenget bidrar til utsikt mot Mjøsa, og vil samtidig gjøre området eksponert for de som 
kommer mot byen nordfra. Utsikten er en kvalitet som skal utnyttes ved plassering av boligene og 
uterommene. 

Nye veier og utbygging vil medføre noe terrenginngrep. Av hensyn til miljø og økonomi er det er ønskelig 
med en best mulig massebalanse internt i området. Dette vil stedvis være førende for plassering av 
bebyggelse og infrastruktur. 

Friluftsliv – Pilegrimsleden gjennom området er av historisk verdi og skal videreføres. Området har 
tilknytning til turområder i skogen, som kan forsterkes gjennom tiltak i planen. Gjennomgående 
grønnstruktur sentralt gjennom området skal bidra til at flest mulig av dagens og framtidas beboere skal 
få lett tilgang på skog og mark.

6. Planfaglige tema for planarbeidet – fyll ut en foreløpig vurdering
jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c) 

Estetikk og 
arkitektur

Estetikk vil bli vurdert i planen, og det skal stilles særlige krav til utforming som er 
godt tilpasset situasjonen, særlig med hensyn på det fallende terrenget, og 
strategien for «Connected Living» som krever gode felles uterom i tilknytning til 
boligene. Det vil være aktuelt å vurdere hvordan materialbruk og farger kan bidra 
til en god helhet i området.

Universell utforming Hovednett for gang- og sykkel skal utformes universelt etter TEK17 og andre 
føringer. Det skal gjøres studier av hvordan man kan oppnå best mulig 
tilgjengelighet til boligene som planlegges.

Byrom Innenfor området kan det være aktuelt å definere noen nye byrom mellom 
blokkbebyggelsen i et framtidig lokalsentrumsområde. Byrom og felles møteplasser 
skal bygge opp under strategien om at ulike grupper lett skal kunne delta i 
samfunnet rundt seg.

Parkering Det skal i utgangspunktet tas utgangspunkt i kommunens parkeringsnorm. Det er 
aktuelt å legge til rette for parkeringskjellere ved etablering av leilighetsbygg. 
Parkeringsløsning vil avhenge av boligtype og løsninger for mobilitet. Løsninger for 
bil- og sykkeldeling vil bli vurdert i samarbeid med kommunen og utbyggerne.

Uteoppholdsarealer I tillegg til nødvendige private uteoppholdsarealer skal det settes av fellesområder 
som kan bidra til å skape sosiale fellesskap – i tråd med strategien for «Connected 
Living». Uteoppholdsarealene kan ha ulike kvaliteter, i spennet mellom urbane 
møteplasser og grønne rekreasjonsområdet. 

Lekeplass Lekeplasser vil bli planlagt slik at de kan innpasses i plasser og områder som kan ha 
flere funksjoner som møteplasser i området. Det skal være lett tilgang på 
lekeplassene, og størrelse og utforming skal tilpasses ulike barns behov. Der det er 
mulig skal lek også kunne kobles til naturlige terreng og naturkvaliteter. 
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Barns interesser Barn og unges interesser skal ivaretas og vektlegges i kommende planarbeid. Det 
skal vurderes hvordan barna bruker området i dag, og det skal sikres gode 
oppvekstmiljøer for barn i det nye området.

Folkehelse Det vil bli lagt vekt på å etablere gode forbindelser for gående og syklende, samt 
tilknytning til marka. Grønnstrukturen vil også kunne fungere som en del 
gangnettet i området.

Støy Det skal utarbeides en støyutredning med utgangspunkt i planforslaget.

Byggegrense fra veg Vil bli vurdert i planprosessen, i dialog med Gjøvik kommune.

Teknisk 
infrastruktur/ Brann

Dette er temaer som vil vurderes nøye i planarbeidet. Ved hjelp av linjesøk skal det 
undersøkes ulike muligheter for vegtraséer, og det skal utarbeides mobilitetsplan. 
Det skal også lages en VA-rammeplan, med tilhørende notat og oversiktstegninger.

Overvann/

blågrønn struktur

Overvannshåndtering skal baseres på Tre-trinns-strategien, og det tas sikte på å 
håndteres åpent og lokalt med bevaring av eksisterende bekker/vannveier. Dette 
vil kunne integreres i grønnstruktur og turdrag gjennom området. Det skal 
utarbeides en flomrapport med flomsonekart, forslag til struktur for flomveier og 
hensynssoner.  
(Se kommunens retningslinjer for håndtering av overvann for utbyggere)

Landbruk Planområdet berører noe fulldyrka jord, men dette er avsatt til bolig i 
kommuneplan. 

Kulturminner Det er gjort funn av blant annet gravrøyser, rydningsflater og rydningsrøyser rundt 
Tranberg gård. Det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon. 

Naturmangfold Det er gjort noen observasjoner av rødlistearter, dette skal utredes nærmere i 
konsekvensutredningen. Det skal gjøres en vurdering av planen etter 
Naturmangfoldloven.

Radon Området berøres av soner med moderat og særlig aktsomhet for alunskifer og 
radon i sør og vest. Dette skal håndteres gjennom tiltak som angitt i TEK-17. 

Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet

jf. planforskriften § 1 andre ledd bokstav i)  

Flom Det er aktsomhetsområdet for flom i tilknytning til elvene innenfor planområdet. 

Skred i bratt 
terreng

Det har vært en liten utglidning sør for planområdet, ellers er det ingen 
merknader for området i NVEs fare- eller aktsomhetskart.  De bratte skråningene 
ned mot Bråstadelva har noen områder med aktsomhetsområde for mulig jord- og 
flomskredfare. 

Områdeskred 
(kvikkleire)

Østre del av planområdet, ned mot Mjøsa, er under marin grense. Rett nord for 
Bråstadelva er det et lite område med mulighet for sammenhengende 
forekomster av marin leire. 

https://www.gjovik.kommune.no/_f/p2/i75f11132-b82f-43ae-9da4-740fc2d2c220/2019-05-29_gjovik_kommune_retningslinjer_overvann-l622403.pdf
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Grunnforhold Løsmassene i området består hovedsakelig av sammenhengende dekke 
morenemateriale. Noe breavsetning i tilknytning Bråstadelva. 

Trafikkforhold

Trondhjemsvegen er den mest trafikkerte veien gjennom området med ÅDT på 
1500-4000 og fartsgrense på 60 km/t. Her har det vært noen mindre 
trafikkulykker. Utvikling i området vil påvirke dagens trafikkforhold, og det vil bli 
gjort vurderinger i planarbeidet for å avdekke konsekvenser og redusere 
belastningen på enkeltområder.

Luftforurensning,
støv og luft

Ingen kjente utfordringer.

Brann- og 
eksplosjonsfare

Det er ikke kjente virksomheter med særskilt brann- og/eller eksplosjonsfare. 
Planforslaget vil legge til rette for tilstrekkelig slokkekapasitet. VA-plan skal se på 
vurderinger for slokkevann. 

Det vil bil utarbeidet egen ROS-analyse til planforslaget i tråd med DSS veileder for samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging fra 2017.

7. Planprosessen og samarbeid/ medvirkning
jf. planforskriften § 1, andre ledd bokstav h), j) og k)

a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet og hvem skal varsles om planoppstart? 

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

Berørte interesser
• Friluftsliv – Nasjonalt pilgrimsenter 
• Kulturminner og kulturmiljø
• Naturmangfold
• Overvann og flom 
• Støy
• Landskapsvirkning
• Infrastruktur, veiadkomst 
• Mobilitet og kollektivbehov
• Stedsutvikling, møteplasser og bebyggelse

• Gjøvik kommune
• Innlandet Fylkeskommune
• Statens vegvesen
• Statsforvalteren
• Elvia
• Sirkula
• NVE
• Innlandstrafikk
• Grunneiere
• Naboer
• Ev. aktuelle velforeninger, idrettslag ol. 
• Interesseorganisasjoner, blant annet Nasjonalt pilegrimssenter 
• Syklistenes landsforening
• Turistforeningen (DNT Gjøvik og omegn)
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Figur 2 Eksempel på terrengmodell der tidlige skisser av veglinjer er lagt inn. Dette er tenkt brukt som et verktøy i 
kommunikasjon utad.

b) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå, jf. plan- og bygningsloven §§ 
1-1 og 5-1? 

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

• Det vil bli utarbeidet Informasjons- og medvirkningsportal på nett med GIS-modell, kartfortelling 
og 3D-visningsmodell som kan danne grunnlag for medvirkning med interesserte både digitalt og 
i eventuelt fysiske møter. Her kan det også legges opp til løsninger for innsending av kartfesting 
av innspill.

• Det er aktuelt å ta kontakt med skoler og barnehager i området for å få kunnskap om barn og 
unges bruk av området. 

• Workshop med plankonsulent, utbyggere, kommune og Innlandet trafikk, med tema energi, 
miljø og mobilitet, som grunnlag for løsninger

• Varsling om oppstart av planarbeid, og planprogram legges ut på høring med åpning for innspill. 
• Høring av planforslag
• Åpent møte i forbindelse med høring av planen.

8. Konsekvensutredning 
jf. § 1, andre ledd, bokstav l) 

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

a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding

jf. KU-forskriften § 6

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav a)

Begrunnelse: 

Ja: ☒ Nei: ☐

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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Områdereguleringen er i tråd med areal avsatt til boligutvikling i kommuneplanens 
arealdel og faller slik sett ikke inn under KUF vedlegg I. 

Områdereguleringen vil medføre omdisponering av skog og dermed avskoging og 
faller slik sett under vedlegg II 1 d) i), og kan til en viss grad også sies å falle inn 
under 10 b) utviklingsprosjekter for by og tettstedsområder. 

Det vil bli utarbeidet planprogram og konsekvensutredning. 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav b)

Begrunnelse: Områdereguleringsplanen vil konsekvensutredes jf.  punktet over.

Ja: ☐ Nei: ☒

b) Planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn.

jf. KU-forskriften § 8

Faller inn under kriteriene i § 8, 1. ledd bokstav a)

Begrunnelse: Områdereguleringsplanen vil konsekvensutredes jf.  punktet over.

Ja: ☐ Nei:☒

c) Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 
vurdering etter § 11 eller § 12

jf. KU-forskriften § 9

• Det skal utarbeides planprogram og planbeskrivelse med konsekvensutredning. 
• Konsekvensutredningen vil i hovedsak bygge på eksisterende kunnskap. For tema kulturmiljø legges 

det opp til befaring av området, for registrering og verdisetting av verneverdig bebyggelse.

d) Forslagsstillers vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn 

jf. KU-forskriften § 10

Ikke relevant, faller inn under §6.

e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning foreligger

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav b)

Konsekvensutredningen vil i hovedsak bygge på eksisterende kunnskap tilgjengelig i offentlige databaser. 

For tema kulturmiljø legges det opp til befaring av området for registrering og verdisetting av 
verneverdig bebyggelse. Evt. arkeologisk registrering gjennomføres i regi av Innlandet fylkeskommune. 

9. Utbygging og gjennomføring

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

Enighet blant grunneiere og utviklere. Politisk støtte for planen. 
Økonomisk betingelser som gjør det mulig å gjennomføre infrastruktur 
og utbygging. 

Er det behov for 
rekkefølgebestemmelser for 
å løse utfordringer utenfor 
planområdet?

Kan bli aktuelt med rekkefølgebestemmelser for etablering av nødvendig 
infrastruktur som vann- og avløp, overvannsløsninger, lekeplasser, 
turveger, veg, gang- og sykkelveg, trafikksikkerhetstiltak og tilrettelegging 
for kollektivtrafikk.
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Har forslagsstilleren behov 
for å inngå 
utbyggingsavtale?

Forslagsstiller er innstilt på å inngå utbyggingsavtale. 

Overordnet framdriftsplan 
for planen inkludert behov 
for senere dialogmøter 
mellom kommunen og 
forslagsstiller, jf. 
planforskriften § 2, andre 
ledd bokstav f) og g)

Hva ønsker forslagsstiller at 
kommunen skal bidra med 
underveis i planarbeidet? Jf. 
forskriften § 2, andre ledd 
bokstav e)

• Kartdata – grunnlagsdata
• Lokalkunnskap
• Bidrag i medvirkningsprosesser
• Konkrete svar på avhengigheter, løsninger som foreslås 

underveis i arbeidet og utredningsbehov.

Ønsker forslagsstiller 
parallell prosess plan og 
byggesak, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-15? Jf. 
planforskriften § 2, andre 
ledd bokstav d)

Nei (områdereguleringsplan).

10. Spørsmål som forslagstiller ønsker avklart

• Adkomstløsninger
• Avgrensing for varslingsområde
• Videre dialog med kommunen som planmyndighet
• Klargjøring av minimumskrav til boligtetthet jr. kommuneplan (type område, innenfor eller 

utenfor tettsted) 
• Krav til parkeringsdekning jf. kommuneplan, og bruk av bildelingsordninger
• Utbyggingsavtale
• Behov for oppmåling av eiendomsgrenser 

11. Fagkyndighet og oppstart av planarbeid

☒ Fagkyndig bekrefter sin kompetanse og har vedlagt CV og referanser

☒ Fagkyndig bekrefter å være kjent med de(n) gjeldende reguleringsplanen(e) og kommuneplanen for 
området

https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
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☒ Fagkyndig bekrefter å være kjent med Gjøvik kommunes maler, kravspesifikasjoner og veileder for å 
utarbeide private reguleringsplaner

12. Bekreftelse

Sted, dato:                                                Fagkyndig:

Hamar 25.10.2022                                   Geir Egilsson

13. Vedlegg

Forslag til planavgrensning (PDF og SOSI-fil)

CV og referanser til fagkyndig

https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
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14. Skisse til planavgrensning: 
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3D-visualisering av planområdet, sett fra sør-øst.

Eiendomskart


