
Under er listet opp de endringer som ble gjort av kommunedirektøren etter 2. gangs høring, før 
behandling av planen i planutvalget den 06.02.20. Noen av endringene er reversert eller endret 
videre, dette er kommentert i parentes og kursiv ved det enkelte punkt.   

Endringer i plankart: 

 Justering av hensynssoner for kulturminner. 
 Justering av mindre del av grønnstruktur langs Skurva. 
 Område K4 er lagt inn. Området er randsonen rundt område K1 i byplanen. Området ligger i 

enden av Industrigata og er i ferd med å bli regulert. 
 Område B21 er flyttet, men ligger innenfor området som var lagt ut ved 1. gangs høring. 
 Nedbørsfelt for verna vassdrag er tatt inn som hensynssone. 
 Fremtidig gang- og sykkelveg langs alle fylkesveger. (Dette er tatt ut gjennom mekling. Det 

lages et temakart som viser disse gang- og sykkelvegene.) 

Endringer i bestemmelser og retningslinjer: 

 Tiltak som fører til vesentlig økt trafikk er tilføyet som vurderingskriterium for plankrav 
(bestemmelse 1.2).  

 Bestemmelser og retningslinjer for leke- og aktivitetsplasser (bestemmelse 1.8) er justert.  
 Bestemmelse 1.10 om universell utforming og tilgjengelighet er justert med det formål at 

flere boliger skal bygges som tilgjengelige boliger. 
 «Bærekraftige overvannsløsninger» er tilføyet til bestemmelse 1.11.  
 I bestemmelse 1.11.2 er arealet redusert fra 1000 m2 til 500 m2. 
 I bestemmelse 1.11.3 er antall boenheter redusert fra 50 til 15 og arealet redusert fra 1500 

m2 til 500 m2.  
 Bestemmelser og retningslinjer om hensyn til overvann er presisert flere steder. 
 Byggeforbudssone langs vassdrag er satt til 100 m rundt alle vassdrag. Det er unntak fra 

byggeforbudet for tiltak i LNF-, LSB- og LSF-områder, forutsatt at gitte hensyn er ivaretatt. 
(Det var innsigelse til hvordan vassdrag var håndtert i planen. Innsigelsen ble løst gjennom 
mekling, og bestemmelser for vassdrag er endret på bakgrunn av meklingsresultatet.)  

 Ny retningslinje om veiledende utnyttelsesgrad for boligområder. 
 Ny bestemmelse om at naturtypen naturbeitemark skal ivaretas ved regulering av område F5 

Bleken seter. (Område F5 ble tatt ut gjennom planutvalgets behandling av planen den 
06.02.20.) 

 Ny bestemmelse rettet mot eksisterende boliger i områder avsatt til fremtidig 
sentrumsformål. Bestemmelsen gir unntak fra plankrav, med det formål at eksisterende 
boligeiendommer kan forvaltes etter gjeldende regulering fram til ny reguleringsplan 
foreligger.  

 Ny retningslinje om at område S1 Jørstadmoen kan vurderes utvidet gjennom egen prosess. 
 Retningslinje om handel i næringsområder slik at det ikke skal være tvil om at dette må 

behandles gjennom dispensasjon. 
 Dagligvarehandel er definert i bestemmelse 2.6.2.  
 Nytt område K4 har fått bestemmelser som tilsvarer område K1 i byplan. 
 Det er gjort flere justeringer av bestemmelser for LNF-, LSB- og LSF-områder, bl.a. for å 

imøtekomme innsigelser. Vesentlige endringer er: 



o LNF: Møne- og gesimshøyde for kårboliger. 
o LNF: Det tillates adkomst til boliger over LNF. (Bestemmelsen er tatt ut gjennom 

mekling og gjort om til retningslinje.) 
o LSB, LSF: Garasjer ol. skal underordne seg hus/hytte i volum og høyde. 
o LSF: Platting kan være inntil 25 % av hovedhyttas BYA, men ikke større enn 20 m2. 

Det tillates gjerde/gelender rundt platting, men ikke herutover. 
o LSF: For hovedhytte er gesimshøyde økt fra 3,0 til 3,2 m, takvinkel er økt fra være 

15°-25° til 15°-30°. Det er i tillegg satt maks. mønehøyde på 5 m. Maks 
grunnmurshøyde er satt til 0,5 m. (Takvinkler er endret gjennom planutvalgets 
behandling av planen den 06.02.20.) 

 Ny bestemmelse for bruk og vern av sjø og vassdrag, for å sikre at vassdragskryssinger 
dimensjoneres slik at de ikke øker flomfare eller annen fare, bestemmelse 2.12. 

 Ny hensynssone for verna vassdrag er gitt retningslinjer. 
 Mindre utdypninger, presiseringer og oppdateringer i bestemmelser og retninglinjer (flere). 

Andre endringer: 

 Buffer rundt kulturminner på temakart er økt til 60 m rundt listeførte kirker og 50 m for 
andre kulturminner.


