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Kommunedirektøren legger saken frem for MLA med slik: 
 
Innstilling: 
 
Utvalg for Miljø-, Landbruks- og arealsaker rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret Detaljert 
reguleringsplan for Rondablikkdokka slik det fremgår av vedlegg til saken. 
 
 
Utval for miljø, landbruk og areal 22.06.2020: 
 
Behandling i møte: 
Plan- og miljøkonsulent Anders Nybakken ga en orientering knytt til saken. 
 
Tjenesteleder Teknislk Bjørn Bjørke ga en kommentar til saken. 
 
 
MLA- 081/20 Vedtak: 
 
Utvalg for Miljø-, Landbruks- og arealsaker rår kommunestyret til å gjøre slikt vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret Detaljert 
reguleringsplan for Rondablikkdokka slik det fremgår av vedlegg til saken. 
 



 
Kommunestyret 22.06.2020: 
 
Behandling i møte: 
Terje Sørlie Nord-Fron AP ga en kommentar til saken knytt til ønske om å bygge leiligheter på toppen 
av bygget. Men da dette vil innebære en ekstra høringsrunde blir det ikke vurdert.  
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
KOM- 059/20 Vedtak: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjenner kommunestyret Detaljert 
reguleringsplan for Rondablikkdokka slik det fremgår av vedlegg til saken. 
 
 
Bakgrunn for saka: 
MLA behandlet i møte 23.4.2020, MLA-sak 47/20 forslag til detaljert reguleringsplan for 
Rondablikkdokka. Vedtaket den gang var at saken skulle legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saken ble sendt på høring til statlige og regional myndigheter samt at naboer og berørte grunneier 
ble tilskrevet samt at det ble kunngjort. 
 
Høringsfrist ble satt til 11.6.20. Innen høringsfristen kom det følgende merknader: 
 
Mattilsynet 11.06.20 
Mattilsynet forstår at nytt VA-anlegg ved Furusjøen ikke er omfattet av planene, men ser ikke 
hvordan tiltaket er vurdert i forhold til bestemmelsen for sikringssonen til vannkilden Årvillingen. 
Kommentar: 
Når vannverket på Furusjøen er klart vil ikke Årvillingen bli brukt til vannkilde og vannverket på 
Årvillingen vil bli trykk øker, men med mulighet for å nyttes som krisevannforsyning. 
 
Fylkesmannen i Innlandet 11.06.20 
I forhold til villrein bemerkes det at planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, og 
arealbruken er dermed avklart på overordna plannivå. De minner om at planforslag som ligger 
innenfor villreinområde, skal sendes til villreinnemda for uttale. Innenfor landbruk så savner 
Fylkesmannen vurdering av eventuelle konsekvenser for beitebruk innenfor planområdet. 
           
Når det gjelder samfunnsikkerhet og beredskap så ber de om at risiko- og sårbarheitsanalyse må 
utvides til også å gjelde vurderinger av flom og handtering av overvatn. 
Kommentar: 
Forholdet til villrein er avklart i overordnet plan. Saken ble sendt på høring til Fylkesmannen i 
Innlandet som er koordinerende Fylkesmann for villrein nemnda for Rondane og Sølnkletten.  Når 
det gjelder kommentar til ROS så vil det bli fulgt opp i dokument som vedtas. 
 
Statens Vegvesen 11.05.20 
Har ingen merknader til planen slik den foreligger. 
Kommentar: 
OK. 
 
NVE 07.06.20 
Kommer med generell tilbakemelding. 
Kommentar: 
OK. 
 



Gro Gjørvad og Gerd Gjørvad Haga 09.06.20 
Påpeker flere momenter i sin merknad, de fleste av disse går på drift av område i forhold til rydding 
og vedlikehold. De har en merknad rundt Røde Kors hytte som de mener er planlagt for nære vannet 
og spør om byggegrense mot vann.  
Kommentar: 
De fleste forholdene i merknaden er noe kommunen tar med i det påfølgende arbeidet etter vedtatt 
plan. Når det gjelder byggegrense mot vann og Røde Kors så er ikke dette spesifikk angitt, men bygge 
område BOP ligger over 50 meter fra Årvillingen. 
 
Rune Andersen 10.06.20 
Viser til innspill til oppstart av planarbeid og registrerer at hans merknad er vurdert positivt. Under 
forutsetning av at skiløypetrase kun brukes vinterstid og ikke trekkes nærmere hans eiendom 
vurderer han dette som ok. 
Kommentar: 
OK. 
 
Rudland Eigedom AS 
Ber om at det for området FT endres utnyttelsesgrad fra 30% BYA til 50% BYA samt at det kan bygges 
leiligheter på toppen av næringsbygg, ber også om at byggegrense må reduseres. Videre ber han om 
at de får disponere tilsvarende del av BKB som det areal de eier av BIA. Spiller også inn at det bør 
legges til rette for bobiler og elbil. 
Kommentar: 
For område FT så er utnyttbart areal rundt 30% når en hensyntar byggegrenser etc., når det i tillegg 
står i bestemmelsene at parkeringsareal ikke skal regnes med så vurderes det til at planlagte grad av 
utnyttelse er grei. Videre poengterer han at byggegrense bør reduseres. Byggegrensen på FT er 
tilsvarende den som er på andre veier i planområdet. Reduseres denne så vil byggene komme nærme 
Breiensdokka som er adkomstvei for flere hytter.  
Det er også innspill om at det må legges til rette for leiligheter på toppen av næringsbygget. Dette 
har ikke tidligere vært spilt inn i planprosessen og dermed ikke vært vurdert. Skulle MLA mene at det 
her bør legges til rette for leiligheter så vil det bety ny prosess da det vil økte antall boenheter i 
forhold til det som er lagt til grunn. Det foreslås derfor på at dette ikke imøtekommes. 
 
Fra Innlandet Fylkeskommune er det varslet at det vil komme merknad, men det er ikke bedt om 
utsatt frist. Av hensyn til interne skrivefrister i Nord-Fron kommune vil ikke denne bli vurdert. Om det 
skulle komme merknad før møte vil denne bli vedlagt saken til informasjon. 
 
Planfaglig vurdering: 
Planfaglig så har det ikke kommet merknader som skulle tilsi at reguleringsplanen ikke skal kunne 
vedtas. Det legges opp til endring i ROS jf. merknad fra Fylkesmannen vedrørende overvann og flom. 
Når det gjelder merknad fra Rudland om å bygge leiligheter på toppen av bygg på området FT så 
påpekes det at om MLA skulle mener dette skal følges opp så må det legges ut på ny høring og det 
må gjøres nye utredninger. Når dette ikke kom som innspill i oppstart så velger administrasjon å ikke 
anbefale denne endringen. 
 
Kommunedirektøren sin vurdering: 
Kommunedirektøren viser til utredning og vurderinger over og innstiller på at detaljert 
reguleringsplan for Rondablikkdokka vedtas av kommunestyret slik det fremgår av vedlegg. 
 
Det påpekes igjen at det er viktig å få på plass en reguleringsplan for område Rondablikkdokka av 
flere grunner. Det er viktig å få ryddet opp og avsluttet det som har foregått i området i forbindelse 
med prosjekt VA-Furusjøen samt at det er viktig å få lagt til rette for den aktiviteten som 
kommuneplanen legger opp til for området. Ved at kommunestyret nå inviteres til å sluttbehandle 
reguleringsplanen vil det kunne bli mulig å sette i stand arealene regulert til parkering / arena senere 
i år. 



 
Kommunedirektøren i Nord-Fron 
Arne Sandbu 
 


