
Planbeskrivelse for detaljregulering «Kakubakken»
PlanID 0516_20190002

Utarbeidet av Norgeshus

Dato: 17.01.2020



Side 2 av 29
Planbeskrivelse for detaljregulering Kakubakken Norgeshus AS
Plan-ID: 0516_20190002 Pb. 161, 7223 Melhus

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 Bakgrunn ......................................................................................................................................... 5

1.1 Hensikten med planen............................................................................................................. 5

1.2 Forslagsstiller og plankonsulent.............................................................................................. 5

1.3 Berørte eiendommer............................................................................................................... 5

1.4 Planprogram/krav om konsekvensutredning.......................................................................... 6

2 Planstatus og rammebetingelser..................................................................................................... 6

2.1 Overordnede planer................................................................................................................ 6

2.1.1 Kommuneplanens arealdel 2018-2029 ........................................................................... 6

2.2 Gjeldende og nærliggende reguleringsplaner......................................................................... 6

2.2.1 Vinstra sentrum sør, planID 051620070007 ................................................................... 6

2.2.2 Tettstedsgate Vinstra, planID 51620160002................................................................... 6

2.2.3 Reguleringsplan Kakubakken rekkehus, planID 051620070004 ..................................... 6

2.3 Kart som viser tilgrensende planer og oversikt over status for tilgrensende planer.............. 7

2.4 Statlige retningslinjer/rammer/føringer ................................................................................. 8

2.4.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(26.09.2014) .................................................................................................................................... 8

2.4.2 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (20.09.1995)................................... 8

3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold......................................................................... 8

3.1 Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet............................................................. 8

3.2 Dagens bruk og tilstøtende arealbruk..................................................................................... 9

3.3 Stedets karakter .................................................................................................................... 11

3.4 Landskap................................................................................................................................ 11

3.5 Kulturminner og kulturmiljø.................................................................................................. 12

3.6 Naturverdier.......................................................................................................................... 13

3.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder .................................................................. 13

3.8 Landbruk................................................................................................................................ 13

3.9 Trafikkforhold........................................................................................................................ 13

3.10 Barns interesser..................................................................................................................... 13

3.11 Sosial infrastruktur ................................................................................................................ 13

3.12 Universell utforming.............................................................................................................. 13

3.13 Teknisk infrastruktur ............................................................................................................. 13

3.14 Grunnforhold......................................................................................................................... 13

3.15 Støyforhold............................................................................................................................ 13



Side 3 av 29
Planbeskrivelse for detaljregulering Kakubakken Norgeshus AS
Plan-ID: 0516_20190002 Pb. 161, 7223 Melhus

3.16 Luftforurensning.................................................................................................................... 14

3.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) ....................................................................... 14

4 Beskrivelse av planforslaget.......................................................................................................... 15

4.1 Planlagt arealbruk.................................................................................................................. 15

4.2 Bebyggelsens plassering og utforming.................................................................................. 16

4.3 Bebyggelsens høyde.............................................................................................................. 18

4.4 Grad av utnytting................................................................................................................... 18

4.5 Antall boliger, leilighetsfordeling.......................................................................................... 19

4.6 Bomiljø/bokvalitet................................................................................................................. 19

4.7 Parkering ............................................................................................................................... 19

4.8 Tilknytning til infrastruktur.................................................................................................... 19

4.9 Trafikkløsninger..................................................................................................................... 20

4.10 Planlagte offentlige anlegg.................................................................................................... 20

4.11 Miljøoppfølging/miljøtiltak ................................................................................................... 21

4.12 Universell utforming.............................................................................................................. 21

4.13 Uteoppholdsareal.................................................................................................................. 21

4.14 Landbruksfaglige vurderinger................................................................................................ 21

4.15 Kollektivtilbud........................................................................................................................ 21

4.16 Kulturminner ......................................................................................................................... 21

4.17 Sosial infrastruktur ................................................................................................................ 21

4.18 Plan for avfallsløsning............................................................................................................ 21

5 Virkninger av planforslaget........................................................................................................... 22

5.1 Overordnet plan og føringer ................................................................................................. 22

5.2 Landskap................................................................................................................................ 22

5.3 Stedets karakter .................................................................................................................... 22

5.4 Byform og estetikk................................................................................................................. 22

5.5 Planens forhold til omgivelsene............................................................................................ 22

5.6 Kulturminner og kulturmiljø, herunder viktige siktrom ........................................................ 23

5.7 Forhold til krav i Naturmangfoldsloven (kap. II).................................................................... 23

5.8 Rekreasjonsinteresser/bruk/folkehelse ................................................................................ 24

5.9 Uteområder........................................................................................................................... 25

5.10 Trafikkforhold........................................................................................................................ 25

5.11 Barns interesser..................................................................................................................... 25

5.12 Sosial infrastruktur ................................................................................................................ 25

5.13 Universell utforming.............................................................................................................. 25



Side 4 av 29
Planbeskrivelse for detaljregulering Kakubakken Norgeshus AS
Plan-ID: 0516_20190002 Pb. 161, 7223 Melhus

5.14 Energibehov, energiforbruk .................................................................................................. 25

5.15 ROS ........................................................................................................................................ 25

5.16 Jordressurser/landbruk......................................................................................................... 25

5.17 Teknisk infrastruktur ............................................................................................................. 25

5.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen........................................................................... 25

5.19 Konsekvenser for næringsinteresser..................................................................................... 25

5.20 Interessemotsetninger .......................................................................................................... 26

5.21 Konsekvenser for klima og det ytre miljø.............................................................................. 26

5.22 Avveiing av virkninger ........................................................................................................... 26

5.23 Planlagt gjennomføring......................................................................................................... 26

6 Planprosess og innkomne innspill ................................................................................................. 26

6.1 Planoppstart og medvirkningsprosess .................................................................................. 26

6.2 Sammendrag av merknader med kommentarer................................................................... 27

7 Vedlegg.......................................................................................................................................... 29



Side 5 av 29
Planbeskrivelse for detaljregulering Kakubakken Norgeshus AS
Plan-ID: 0516_20190002 Pb. 161, 7223 Melhus

1 BAKGRUNN

1.1 HENSIKTEN MED PLANEN

Planområdet ligger langs Kapellvegen, sør for Vinstra sentrum. Hensikten med planen er å legge til
rette for boligbygging av ca. 20 boenheter. Boenhetene er planlagt rettet mot et marked med behov
for alt på ett plan, f.eks. seniorer eller funksjonshemmede.

1.2 FORSLAGSSTILLER OG PLANKONSULENT

Forslagsstiller: Norgeshus RAM Bygg as
Storgata 95
2615 Lillehammer

Kontakt: Roger Ekrem
Tlf: 918 34 144
E-post: roger.ekrem@norgeshus.no

Plankonsulent: Norgeshus as
Postboks 161
7223 Melhus

Kontakt: Vidar Julian Grovassbakk
Tlf: 415 15 378
E-post: vidar.julian.grovassbakk@norgeshus.no

1.3 BERØRTE EIENDOMMER

Berørte gbnr er:

286/411
286/412
286/1
286/24
286/274
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1.4 PLANPROGRAM/KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING

Kommunen og regulant har ved oppstartsmøte vurdert at planen ikke utløser krav til
konsekvensutredning, da den er vesentlig i tråd med overordnede planer.

2 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

2.1 OVERORDNEDE PLANER

2.1.1 Kommuneplanens arealdel 2018-2029
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til framtidig boligformål og benevnt BB01.
Planbestemmelsene gir ingen spesifikke føringer for BB01, men planbeskrivelsen estimerer 16
tomter/boenheter i området.

For boligbygging gjelder følgende bestemmelser:

Samlet bebygd areal (BYA) for hver tomt skal ikke overstige 40% av tomtestørrelsen. Totalt
BRA skal ikke overstige 450m2.
Høyden på bygget skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bolighus
og garasje skal ha samme takform, og tak skal tekkes med matte materialer.
Terreng brattere enn 1:4 bør ikke bygges på.

Kommuneplanens arealdel følger opp samfunnsdelen ved å trekke boligbebyggelse nærmere
sentrum og skape fortetting rundt knutepunktet.

2.2 GJELDENDE OG NÆRLIGGENDE REGULERINGSPLANER

2.2.1 Vinstra sentrum sør, planID 051620070007
Området er regulert ved reguleringsplan for Vinstra sentrum sør fra 2005 med endring ved Sødorp
Gjestgivergård fra 2008. Her er området regulert til «Annet kombinert formål» og benevnt F/H2.

Nyere kommuneplan har endret formålet til fremtidig boligbebyggelse.

2.2.2 Tettstedsgate Vinstra, planID 51620160002
Planen har omgjort vegen gjennom Vinstra sentrum til gate, og forbedret trafikksikkerheten for
gående og syklende. Som ledd i dette er tidligere rundkjøring med avkjøring til Kapellveien og
Nedregata omgjort til sjikane, og krysset flyttet ut av denne.

2.2.3 Reguleringsplan Kakubakken rekkehus, planID 051620070004
Området er regulert til boligformål med adkomst fra Kapellveien.



Side 7 av 29
Planbeskrivelse for detaljregulering Kakubakken Norgeshus AS
Plan-ID: 0516_20190002 Pb. 161, 7223 Melhus

2.3 KART SOM VISER TILGRENSENDE PLANER OG OVERSIKT OVER STATUS FOR TILGRENSENDE PLANER

Figur 1: Planområdets forhold til kommuneplanens arealdel

Figur 2: Planområdets forhold til hosliggende reguleringsplaner



Side 8 av 29
Planbeskrivelse for detaljregulering Kakubakken Norgeshus AS
Plan-ID: 0516_20190002 Pb. 161, 7223 Melhus

2.4 STATLIGE RETNINGSLINJER/RAMMER/FØRINGER

2.4.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet.

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.

Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet,
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.

2.4.2 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (20.09.1995)
I planleggingen skal hensynet til barns oppvekstmiljø ivaretas.

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

3.1 BELIGGENHET, AVGRENSNING, STØRRELSE PÅ PLANOMRÅDET

Planområdet ligger langs Kapellvegen sør for Vinstra sentrum, i underkant av 1,4 km fra Vinstra
stasjon.
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Planavgrensning er lagt langs grensen til o_SKV4 i reguleringsplan for hovedgata, opp langs
eiendomsgrense mellom 286/273 og 286/412, på nedsiden av kjøreveg til Rekkehus Kakubakken og
ned mellom L1 og L2 fra reguleringsplan Vinstra sentrum sør.

3.2 DAGENS BRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK

Området er i dag hovedsakelig dyrket mark.

Vest for planområdet ligger Sødorp Gjestgivergård, som er kro og motell. Områdene nord og øst for
planområdet er dyrket mark.
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Figur 3: Flyfoto av planområdet (2018)

Figur 4: Planområdet sett frasjikane. Google Streetview -August 2018
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3.3 STEDETS KARAKTER

Nærliggende bebyggelse består av 1-1,5 etasjer med saltak. Landskapsbildet er preget av småhus i
bakkene mot nord, og sentrumsartet bebyggelse med saltak mot vest. Mot sør åpner landskapet seg
mot dalen og åkrene. Langs Øvregata som går gjennom sentrum ligger småhusbebyggelse med hager
og gjerder mot fortauet.

3.4 LANDSKAP

Planområdet er tilnærmet flatt på kote 243. Mot nord skrår terrenget bratt oppover mot kote 255.

Figur 5: Koter i planområdet
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Figur 6: Planområdets helning

Planområdet ligger åpent mot sør og vest, og har dermed gode solforhold. Området har ingen
spesielle lokalklimatiske utfordringer.

Figur 7: Horisont mot sør fra planområdet

3.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Det er ikke registrert kulturminner eller fornminner i planområdet.



Side 13 av 29
Planbeskrivelse for detaljregulering Kakubakken Norgeshus AS
Plan-ID: 0516_20190002 Pb. 161, 7223 Melhus

3.6 NATURVERDIER

Området består av dyrket mark. Det fremstår ikke som et område med spesielle naturverdier.
Sørvest i planområdet er det registrert rødlistearten Sprikepiggfrø (Lappusa squarrosa).
Registreringen er fra 1949 og har en koordinatpresisjon på ca. 1km.

3.7 REKREASJONSVERDI/REKREASJONSBRUK, UTEOMRÅDER

Området benyttes ikke til rekreasjonsbruk.

3.8 LANDBRUK

Området består av dyrket mark. I overordnet arealplan er området avsatt til fremtidig boligformål.

3.9 TRAFIKKFORHOLD

Adkomst til området er fra Kapellvegen, en lokalveg med fortau/gang- og sykkelveg. Fartsgrense er
50km/t. Regulant er ikke kjent med trafikkmengden på denne vegen. E6 ved kryss til Kapellvegen har
ÅDT på ca. 1800 (2018). Kapellvegen forventes å ha langt lavere trafikkmengde enn dette.

Det går gang- og sykkelveg fra planområdet og gjennom hele Vinstra sentrum.

3.10 BARNS INTERESSER

Regulant er ikke kjent med at området benyttes av barn til lek eller andre formål.

3.11 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Fra planområdet er det ca. 150m til Toksebakken barnehage, ca. 500m til Sødorp skole (barneskole),
900m til Vinstra ungdomsskole og 2,4km til Vinstra videregående skole.

Nærsenteret Sødorptunet med bl.a. matbutikk, apotek, vinmonopol og lensmannskontor ligger 250m
fra planområdet.

Alle sentrumsfunksjoner ligger innenfor ca. 2km.

3.12 UNIVERSELL UTFORMING

Fra planområdet kan en ta seg til hele Vinstra sentrum med rullestol.

3.13 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Sør i planområdet ligger en 200mm spillvannsledning og en 110mm vannledning. Disse ledningene
må flyttes noe som følge av planlagt utbygging.

3.14 GRUNNFORHOLD

Området består primært av elveavsetning og breelvavsetning. Det forventes ikke dårlige
grunnforhold. Breelvavsetning og elveavsetning har normalt gode infiltrasjonsegenskaper.

3.15 STØYFORHOLD

Området berøres så vidt i sør av gul sone i Statens vegvesens støyvarselkart.
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Figur 8: Støyvarselkart Statens vegvesen

3.16 LUFTFORURENSNING

Området vurderes til ikke å være utsatt for nevneverdig luftforurensning basert på svært lav
trafikkmengde i nærområdet.

3.17 RISIKO- OG SÅRBARHET(EKSISTERENDE SITUASJON)
ROS-analysen for eksisterende situasjon viser at området generelt er svært lite risikobelagt. Det er
kun registreringen av sprikepiggfrø som fremstår som et potensielt risikomoment. Funnet vurderes
likevel til å være upresist med tanke på målepunktets nøyaktighet. Det har også vært omfattende
anleggsarbeid i planområdet som reduserer sannsynligheten for at det er en bestand av sprikepiggfrø
der i dag.
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

4.1 PLANLAGT AREALBRUK

Figur 9: Forslag til plankart

Tabell 1: Arealtabell

Arealtabell
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m²)
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (2) 2800.5
1113 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 730.9
1550 - Renovasjonsanlegg 35.4
1610 - Lekeplass 417.9
Sum areal denne kategori: 3984.7
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§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m²)
2011 - Kjøreveg (2) 1046.4
2015 - Gang-/sykkelveg (3) 287.5
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (8) 665.4
2080 - Parkering (2) 1140.2
Sum areal denne kategori: 3139.5

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (m²)
5100 - LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (2)

1634.3

Sum areal denne kategori: 1634.3

Totalt alle kategorier: 8758.6

4.2 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING

Figur 10:Illustrasjonsplan -Forslag til utnyttelse

Planen tar sikte på å legge til rette for kjedete eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg i to etasjer.
Boligbebyggelsen vil tilpasse seg omkringliggende bebyggelse i form og uttrykk.
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Figur 11: Forslag til utbygging -sett fra sør

Figur 12: Forslag til utbygging -sett fra vest
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Figur 13: Forslag til utbygging -sett fra gateplan sørvest

4.3 BEBYGGELSENS HØYDE

Boligene i området skal bygges med saltak og være to etasjer høye. Det gir en mønehøyde på ca. 8-
8,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Kommuneplanens arealdel åpner for byggehøyde på 9
meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Hele området skal heves ca. 80cm for å tilpasse seg bedre mot skråning i nord.

4.4 GRAD AV UTNYTTING

Illustrasjonsplanen viser for de ulike delfeltene følgende utnyttelse:

BKS1: ca. 37%
BKS2: ca. 34%
BBB: ca. 46%

Totalt for hele planområdet viser skissene en utbygging på %BYA = ca. 37,5%.

Ettersom boligbebyggelsen ikke er ferdig prosjektert, kan det bli behov for justeringer. %BYA settes
derfor litt opp i reguleringsplanen, til:

BKS1: 40%
BKS2: 35%
BBB: 50%

Totalt vil det kunne gi en utbygging på inntil %BYA = 40,5%, som er 0,5 prosentpoeng høyere enn
kommuneplanens arealdel angir.

Inkluderer vi parkeringsareal kan vi beregne 18m2 pr. parkeringsplass. Med 24 parkeringsplasser blir
total potensiell utnyttelse for området avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel (%BYA):

Bolig: 1434m2

Parkering: 432m2

Størrelse boligformål kommuneplanens arealdel: 5005

Total utnyttelse %BYA: 37,2%
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Med 18 boliger har man en tetthet her på 3,6 boliger pr. daa basert på området avsatt til boligformål
i kommuneplanens areadel.

4.5 ANTALL BOLIGER, LEILIGHETSFORDELING

Skisser viser en utbygging på 18 boenheter. 7 er rekkehus, 3 er eneboliger i kjede, og 8 er leiligheter.
Leilighetene kan variere i størrelse for å nå et bredt marked. Illustrert volum kan eksempelvis ivareta
4 enroms og 4 treroms leiligheter, eller 8 toromsleiligheter. Her er det fleksibilitet for å tilpasse seg
markedet ved salgstidspunkt.

4.6 BOMILJØ/BOKVALITET

Planområdet er godt egnet for etablering av boliger. Området har sentral beliggenhet med et rikt
tjenestetilbud i nærheten. Topografien gjør det enkelt å tilrettelegge for tilgjengelige boenheter som
kan betjene alle alderssegmenter. Felles og solrikt uteoppholdsareal sentralt i området innbyr til
sosial møteplass. Skisseprosjektet viser at det er mulig å etablere gode boliger i planområdet.

4.7 PARKERING

Skissene viser totalt 27 parkeringsplasser, der 2 er breddesatt iht. krav for forflytningshemmede jf.
TEK17. Dette utgjør 1,5 parkeringsplass pr. boenhet, inkl. gjesteparkering. Felles parkeringsanlegg
står for 24 plasser. Eneboliger i kjede etableres med carport og håndterer egen parkering. Det er ikke
satt av eget område for sykkelparkering. Det planlegges at hver enkelt boenhet håndterer egen
sykkelparkering. Løsning for dette skal fremkomme av utomhusplan ved søknad om tiltak.

4.8 TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR

Planområdet har adkomst fra Kapellvegen og Toksevegen.

Planområdets VA-anlegg tilknyttes offentlig VA-anlegg i planområdets sørvestre hjørne.
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Figur 14: Utsnitt av VA-plan. MERK: Situasjonsplan er noe justert etter tidspunkt for VA-planens utarbeidelse. VA-plan må
oppdateres før søknad om tiltak.

Structor har tegnet forslag til VA-plan med overvannshåndtering. De legger opp til en
avskjæringsgrøft nord i planområdet som samler overvann til kum ved parkeringsplass SPA2. Derfra
føres overvann i rør gjennom planområdet til fordrøyningskammer under parkeringsplass SPA1.
Fordrøyningskammeret har strupet utløp som sikrer begrenset utslipp til offentlig nett, og er
perforert slik at overvann fortrinnsvis infiltreres til grunnen.

4.9 TRAFIKKLØSNINGER

Fra planområdet går det sammenhengende fortau/gang- og sykkelveg gjennom hele Vinstra sentrum.
Internt i planområdet etableres det gangstier for tilkomst til boligene. Interne gangstier skal
fremkomme av utomhusplan.

Frisiktsoner i avkjørsler reguleres jf. Statens vegvesens håndbok N100. Mot veg reguleres frisiktsone
3x45 meter. Mot fortau og gang-/sykkelveg reguleres frisiktsone 3x35 meter.

4.10 PLANLAGTE OFFENTLIGE ANLEGG

Det planlegges ingen offentlige anlegg i planområdet.
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4.11 MILJØOPPFØLGING/MILJØTILTAK

Det er ikke påvist forurensende elementer i planområdet som krever spesielle tiltak.

4.12 UNIVERSELL UTFORMING

Felles lekeplass skal etableres iht. krav til universell utforming. Boligbebyggelsen for øvrig skal
tilrettelegges iht. krav i Byggeteknisk forskrift.

4.13 UTEOPPHOLDSAREAL

Kommunen har ingen overordnede krav til minste uteoppholdsareal.

Planforslaget viser en felles lekeplass på 418m2, sentralt plassert i planområdet. Dette utgjør 23,2m2

pr. boenhet ved 18 boenheter. I tillegg skal det tilrettelegges for privat uteoppholdsareal.

Ettroms leiligheter skal ha privat balkong på minimum 5m2. Større leiligheter skal ha privat balkong
på min. 7m2.

Rekkehus skal ha privat uteoppholdsareal på bakkeplan på min. 25m2.

Eneboliger i kjede skal ha privat uteoppholdsareal på bakkeplan på min. 50m2.

4.14 LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER

Området er dyrket mark, men avklart som boligformål i overordnet plan. Regulant vurderer det
derfor dit at utbygging ikke utgjør stor konsekvens for landbruk.

4.15 KOLLEKTIVTILBUD

Hovedbusslinjer mellom Trondheim og Oslo, og Otta –Lillehammer går gjennom Vinstra.
Planforslaget medfører ingen konsekvenser for disse.

4.16 KULTURMINNER

Planforslaget berører ingen kjente kulturminner.

4.17 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Planforslaget legger opp til en variert bebyggelse som kan være attraktive for ulike aldersgrupper.
Barn i planområdet vil sokne til nærliggende skoler og barnehage.

4.18 PLAN FOR AVFALLSLØSNING

Det legges opp til felles renovasjonspunkt mellom lekeplass og SPA1. Det åpnes for ulike løsninger for
renovasjon, f.eks. containere på overflaten, halvveis nedgravde og nedgravde løsninger. Formålet har
plass til tre nedgravde renovasjonsdunker på 2x2 meter.



Side 22 av 29
Planbeskrivelse for detaljregulering Kakubakken Norgeshus AS
Plan-ID: 0516_20190002 Pb. 161, 7223 Melhus

Figur 15: Sporingskurver viser manøvrering ved f_BREfor større kjøretøy.

5 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

5.1 OVERORDNET PLAN OG FØRINGER

Planforslaget bygger opp under sentrumsutvikling og utnytting av sentrale boligområder.

5.2 LANDSKAP

Planforslaget medfører ingen endringer av landskapet.

5.3 STEDETS KARAKTER

Planforslaget har som mål å videreføre og styrke trekk ved Vinstra sentrum.

5.4 BYFORM OG ESTETIKK

Planlagt bebyggelse vil harmonere med eksisterende bebyggelse i området

5.5 PLANENS FORHOLD TIL OMGIVELSENE

Bebyggelsen vil bli liggende på en flate med åsen som bakteppe. Det blir derfor ingen
monumentalvirkning av bebyggelsen.
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Figur 16: Illustrasjon fra Gudbrandsdalsvegen

Planlagt bebyggelse vil ha gode solforhold og ikke påvirke nabobebyggelse med skyggevirkning. Se
vedlagt sol-/skyggeanalyse.

Figur 17: Illustrasjon fra sol-/skyggeanalyse, skyggevirkning 21. juni 1200

5.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ, HERUNDER VIKTIGE SIKTROM

Planen får ingen konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø.

5.7 FORHOLD TIL KRAV I NATURMANGFOLDSLOVEN(KAP. II)
Det foreligger en gammel registrering av sprikepiggfrø fra 1949 i planområdet. Artsdatabanken angir
nøyaktigheten på registreringen på drøyt 900 meter.

I forbindelse med etablering av rundkjøring (senere sjikane) sør for planområdet ble hele jordet
berørt av anleggsarbeid. Flyfoto fra 2008 (Figur 19) viser inngrepene i jordet.
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Figur 18: Flyfoto 2004

Figur 19: Flyfoto 2008 viser anleggsarbeid på jordet

Regulant vurderer det som svært lite sannsynlig at det foreligger en faktisk bestand av sprikepiggfrø
gitt den opprinnelige målingens unøyaktighet og senere tids anleggsarbeid.

Det foreligger ingen øvrige registreringer av viktige naturtyper eller arter i planområdet. Det legges
derfor til grunn at det ikke er nødvendig å foreta videre vurderinger etter de andre miljøprinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8–12.

5.8 REKREASJONSINTERESSER/BRUK/FOLKEHELSE

Planforslaget legger opp til en felles lekeplass/uteoppholdsplass for beboere i planområdet.
Planforslaget har ingen konsekvenser for øvrige rekreasjonsinteresser.
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5.9 UTEOMRÅDER

Planforslaget legger opp til både felles og private uteområder for beboere i området.

5.10 TRAFIKKFORHOLD

Planforslaget vil føre til en liten økning i trafikken i området. Med et anslag på 4 kjøreturer pr.
husstand vil ÅDT i området økte med ca. 72. På Gudbrandsdalsvegen er det registrert en ÅDT på 1797
(2018). Trafikk på denne vegen vil øke med ca. 4%.

5.11 BARNS INTERESSER

Planforslaget legger opp til en sentralt plassert lekeplass som utformes i tråd med krav til universell
utforming. Det legges opp til variasjon i boligstørrelsene som kan tiltrekke seg bl.a. barnefamilier.

5.12 SOSIAL INFRASTRUKTUR

Teoretisk sett regner man med 2,6 beboere pr. boenhet, og ca. 6,5 barn pr. alderstrinn pr. 100
boenheter. 80% av barn i nye felt trenger barnehageplass.

Dette gir en befolkningsvekst på ca. 47 personer, med 1,17 (mellom 1 –2) skolebarn pr. alderstrinn.
Det gir et behov for i underkant av én ekstra barnehageplass pr. alderstrinn.

5.13 UNIVERSELL UTFORMING

Felles lekeplass bygges etter krav til universell utforming. Minst 5% av parkeringsplassene skal ivareta
krav til universell utforming. For nybygg er det gjeldende krav i Byggeteknisk forskrift som legges til
grunn.

5.14 ENERGIBEHOV, ENERGIFORBRUK

Bebyggelsen vurderes som så begrenset i omfang at et felles varmepumpeanlegg anses som
ulønnsomt.

5.15 ROS
Det er ikke fremkommet momenter i ROS-analysen som tilsier behov for særlige tiltak.

5.16 JORDRESSURSER/LANDBRUK

Bebyggelsen vil stå på jordbruksareal. Dette er et begrenset omfang, sentrumsnært og avklart i
overordnet plan. Konsekvensen vurderes som svært liten.

5.17 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Bebyggelsen vil tilkobles offentlig vann- og avløp i området. Det er ikke kommet merknad ved varsel
om oppstart som tilsier behov for etablering av trafo i planområdet.

5.18 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN

Det vurderes at planforslaget ikke vil gi økonomiske konsekvenser for kommunen

5.19 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER

Planforslaget vil ikke berøre næringsinteresser
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5.20 INTERESSEMOTSETNINGER

Planforslaget berører ingen interessemotsetninger.

5.21 KONSEKVENSER FOR KLIMA OG DET YTRE MILJØ

Planforslaget får ingen konsekvenser for klima og ytre miljø.

5.22 AVVEIING AV VIRKNINGER

Planlagt utbygging vurderes som et fornuftig tiltak med tanke på fortetting og etablering av
bebyggelse i sentrumsnære strøk.

5.23 PLANLAGT GJENNOMFØRING

Utbygger planlegger salg og oppstart av byggeprosess så snart planforslaget er ferdig behandlet og
vedtatt.

6 PLANPROSESS OG INNKOMNE INNSPILL

6.1 PLANOPPSTART OG MEDVIRKNINGSPROSESS

Oppstartsmøte med Nord-Fron kommune ble avholdt 29. januar 2019.

Planen ble varslet ved brev og annonse i Dølen og Gudbrandsdølen Dagningen 15. mars 2019.
Merknadsfrist var 12. april 2019.
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Figur 20: Annonse Dølen Figur 21: Annonse Gudbrandsdølen Dagningen

6.2 SAMMENDRAG AV MERKNADER MED KOMMENTARER

Ved merknadsfristens utløp var det kommet inn 5 merknader. Her følger en oppsummering.
Merknader i sin helhet ligger vedlagt planframlegget.

Instans Dato Uttalelse Kommentar
Nabo –
Vemund Hagen

15.03.2019 Påpeker at del av 286/24 har status som
LNFR-område og blir benyttet til beite for
husdyr. Dette må det tas hensyn til også i
anleggsperioden.

286/24 blir ikke endret formål på

Informerer om at vedkommende vil
komme med innsigelse til en eventuell
endring i arealbruk.

OK
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Informerer om at store deler av
planområdet (286/412) er flomutsatt og at
man derfor må håndtere overvann slik at
naboeiendommer ikke får
overvannsproblematikk som et resultat av
planlagt tiltak.

Flomberegning fra Structor viser at
planområdet ikke har spesielle
utfordringer. Planområdet heves
80cm med gode masser for
infiltrasjon som gir god kapasitet.
Det tilrettelegges også for
fordrøyningskammer under
parkeringsplass.

Det må tas hensyn til tilstøtende
eiendommer med tanke på støy,
forurensning med videre.

Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging T-
1520 legges til grunn i planarbeidet

Påpeker at gjerder og andre faste anlegg i
eiendomsgrense og på eiendommen
286/24 må bevares og ikke flyttes.
Eventuelle skader gjerder eller anlegg
forventes erstattet.

Utbygger bekoster skader på annen
eiendom

All ferdsel på 286/24 skal forhindres. Ved
behov skal dette avklares med
undertegnede nabo.

Planen legger ikke opp til ferdsel på
284/24

Granitt og
Betongvare AS

21.03.2019 Påpeker at det er viktig at planen ikke
blokkerer/påvirker boligområde på
286/411.

Planen legger ingen hindring på
tilgrensende planer

Fylkesmannen i
Innlandet

23.04.2019 Forventer at området får en høy
arealutnyttelse da det er sentrumsnært
(min. 2 boliger pr daa). Fylkesmannen
mener at området ikke bør bygges ut med
eneboliger.

OK. 18 boliger gir utnyttelse på 3,6
boliger/daa.

Da området er bratt forutsettes det god
landskapstilpasning.

Behov for en liten støttemur i nord i
BKS1. Ellers boliger med plate på
mark

Forekomst av sprikepiggfrø må sjekkes ut i
forkant av utbyggingen (jf.
Naturmangfoldloven §8-12).

Pga. gammel og unøyaktig
registrering, samt svært store
anleggsmessige inngrep i
planområdet i forbindelse med
tidligere infrastrukturprosjekter,
vurderes det som svært lite
sannsynlig at forekomst av
sprikepiggfrø fortsatt eksisterer.

Oppland
fylkeskommune

26.04.2019 Påpeker at området er sentralt på Vinstra
og at en fortetting er i tråd med
overordnede planer og føringer. De ser
positivt på at det legges til rette for
konsentrert utbygging av området.

OK

Antall boenheter må vurderes opp mot
tilgjengelig boligareal og
parkeringsløsninger.

OK

Bør legges opp til variasjon i type boliger
og boligstørrelser.

OK

Skissert utbygging vil kunne kreve felles
uteområde/lekeplass i umiddelbar
nærhet. Gode uterom må vektlegges og
kvalitetskrav må sikre i bestemmelser.
Forventer at barn og unges interesser
ivaretas i planarbeidet.

Lekeplass lagt sentralt i området

Bestemmelser som sikrer at adkomst,
uteareal, veger og uteoppholdsareal
utformes universelt bør tas inn i planen.

OK
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Faglige vurderinger av estetikk og
stedstilpasning fra kommunens side bør
ligge til grunn for bestemmelser angående
dette. Farge-og materialbruk samt møne-
og gesimshøyde vil ha stor betydning for
estetikken i området.

Det skal benyttes saltak, som ellers i
området. Bebyggelsen skal fremstå
som moderne men tilpasset
omgivelsene.

Ber om at muligheter for bruk av
alternative energiformer utredes. Dersom
detter er mulig oppfordrer de til at krav
fastsettes i bestemmelser.

Er planlagt små selvstendige
enheter. Grunnvannsbrønn tar plass
og har høy investeringskostnad.
Planen legger ikke opp til strengere
krav enn TEK17.

Statens
vegvesen

30.04.2019 Da planområdet har adkomst fra FV312
via Kapellvegen må det vurderes om det
er nødvendig med tiltak i eksisterende
kryss mellom fylkesveg og kommunal veg
(Kapellvegen).

Vurderes som så liten trafikkøkning
at tiltak ikke er nødvendig.

Mener at parkering under bakken må
vurderes slik at man kan oppnå en høy
arealutnyttelse.

Terrenget er flatt, som vanskeliggjør
utnytting av terrenget for parkering
under bakken. Det skal bygges små
og rimelige boenheter.
Parkeringskjeller vurderes til en
urimelig høy investering.

Anbefaler at det settes krav til bil-og
sykkelparkering i bestemmelser.

OK.

Alle merknader legges i sin helhet som vedlegg

7 VEDLEGG TIL PLANEN

1. Merknader
2. Situasjonsplan og terrengsnitt
3. Sol-/skyggediagram
4. Overvannshåndteringsplan


