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1 Bakgrunn 
Nord-Fron kommune ha utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Kolodden, 
beliggende i Lomoen på Vinstra. Lokaliseringen av planområdet går fram av figur 1. 
 

 
Figur 1. Planområdet ligger i Lomoen lokalisert på sørsiden av vegserviceanlegget, vest for E6 og øst 
for Vinstraelva, og er markert med svart stiplet strek på kartet. 

 
Oppstart for planarbeidet ble varslet 27.9.2018. 
Planområdet omfatter i alt 37,6 daa, og omfatter hele eller følgende eiendommer: 
246/1, 246/11, 246/25, 246/211, 246/227, 246/236, 248/1, 248/113, 248/171, 
248/177, 248/179, 248/181, 248/203, 248/204 og 248/231. 

2 Planstatus 

2.1 Kommuneplanens arealdel 
Utsnitt av det aktuelle området i kommuneplanens arealdel for Nord-Fron 2018-2029 
er vist i figur 2: 
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Figur 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Avgrensingen av planområdet er vist med svart stiplet 
strek. 

 
Det framlagte planforslaget er i all hovedsak i samsvar med den nylig vedtatte 
kommuneplanen, der arealene innenfor planområdet er vist som kombinert formål 
forretning/næring, veg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur samt 
grønnstruktur. I tillegg ligger det inne sikringssone H120_1 og H120_2 for Vinstra 
vannverk, støysone H220_2 og båndleggingssone H730_1. 

2.2 Gjeldende reguleringsplan 
Planområdet ligger i dag i reguleringsplan for Lomoen næringsområde, planid 
051620120009 godkjent 24.6.2014. Utsnitt av gjeldende reguleringsplan er vist i figur 
3: 
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Figur 3. Utsnitt av reguleringsplan for Lomoen næringsområde. Avgrensingen av det foreslåtte 
planområdet for detaljreguleringsplan for Kolodden er vist med svart stiplet strek. 

 
Planområdet er regulert til følgende formål i gjeldende reguleringsplan: Industri, 
kjøreveg, annen veggrunn – grøntareal samt vegetasjonsskjerm. I tillegg ligger det 
inne sikringssone 1 og 2 for Vinstra vannverk og hensynssone H570_2 bevaring 
kulturmiljø. 

3 Nåsituasjon i planområdet 

3.1 Arealbruk 
Området er i stor grad utbygd med bygninger og anlegg for lager samt garasjeanlegg 
for store biler og anleggsmaskiner, med dertil tilhørende infrastruktur og kommunal 
veg med tilhørende sideanlegg. Grøntstrukturområdene framstår uberørt. 

3.2 Infrastruktur 
Områder er bygd ut med kommunal veg, Servicevegen, og kommunal ledningsnett 
for vann og kloakk. Strømforsyningen skjer via Gudbrandsdal Energi sitt nett. 

3.3 Naturressurser 
Området består av elveavsetninger, og det er påvist gode forekomster av 
grusavsetninger i området. Planområdet er imidlertid allerede utbygd for de 
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områdene som er avsatt til utbyggingsområder, slik at ytterligere uttak av 
grusforekomster her anses som lite aktuelt. 

3.4 Kulturminner 
Området ble befart i forbindelse med utarbeidelse av gjeldende reguleringsplan, og 
det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Området omfattes imidlertid 
av hensynssone i tilknytning til kulturminner lenger sør mot Vinstraelva. 

3.5 Landskap 
Planområdet ligger i Lomoen, nede i dalbunnen, på vestsida av Gudbrandsdalslågen. 
Berggrunnen i området er grå sandstein og skifer/fyllitt (NGU berggrunnskart i 
målestokk 1:50 000). 
 
Kvartærgeologiske kart (NGU i målestokk 1:10 000) viser at hele planområdet består 
av elveavsetninger.  

3.6 Biologisk mangfold 
Naturbase viser ikke registreringer innenfor det aktuelle planområdet.. 

4 Risiko og samfunnssikkerhet (ROS) – dagens situasjon 
 

4.1 Ras og skred 
Basert på NVE sine faresonekart og aktsomhetskart ligger planområdet i sin helhet 
utenfor både faresoneområder og aktsomhetsområder både når det gjelder ras og 
skred.. 

4.2 Flom 
Planområdet ligger i et område som ikke har vært flomutsatt tidligere, og NVE sitt 
flomsonekart viser heller ikke at det er flomfare i utbyggingsområdene i det aktuelle 
planområdet. 

4.3 Støy 
Planområdet ligger i tilknytning til E6. Støysonekartet til Statens vegvesen fra 2018 
viser at deler av planområdet ligger innenfor gul støysone. Det forutsettes på 
bakgrunn av dette, at ny bebyggelse innenfor gul støysone følger de til enhver tids 
gjeldende retningslinjer i veilederen T-1442. 

5 Planprosess og medvirkning 
 

5.1 Oppstart 
Varsel om oppstart ble sendt ut 27.9.2018, og oppstart ble også varslet med annonse 
i avisene GD og Dølen. Frist for innspill og merknader var satt til 9.11.2018. 
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5.2 Innspill og merknader til planarbeidet 
Det har kommet 5 innspill/merknader til varselet om oppstart. 

5.2.1 Statens vegvesen, datert 4.10.2018 
Statens vegvesen har ingen merknad til planarbeidet. 

5.2.2 NVE, datert 9.10.2018 
NVE har sendt over den generelle sjekklista de har utarbeidet for oppstart av 
planarbeid, og kommenterer at de vil prioritere å gi innspill og uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. 

5.2.3 Direktoratet for mineralforvaltning, datert 24.10.2018 
DMF peker på at det foreslåtte planområdet ligger innenfor en sand- og grusressurs 
som er klassifisert som lokalt viktig, men vurderer det dithen at eventuelle ressurser 
innenfor planområdet er gjort utilgjengelige. Det bes om at det vurderes om 
eventuelle drivverdige masser kan komme samfunnet til gode ved gjennomføring av 
planen, før de gjøres utilgjengelig ved videre nedbygging. 
 
Kommentar: 
Utbyggingsområdene er allerede utbygget, slik at et uttak av eventuelle drivverdige 
masser i disse områdene ses på som uaktuelt slik situasjonen er pr i dag. 

5.2.4 Oppland fylkeskommune, datert 29.10.2018 
Regionalenheten har ingen vesentlige merknader i forbindelse med oppstart av 
planarbeidet. Eventuelle merknader fra Kulturarvenheten vil komme i eget brev. 

5.2.5 Fylkesmannen i Oppland, datert 16.11.2018 
Fylkesmannen har ikke særlige innspill til det konkrete og planlagte 
reguleringsarbeidet, ut over at de legger til grunn at hovedtrekk i gjeldende 
arealformål forblir uendret. 

6 Planforslaget 
Planforslaget består av plankart, planbestemmelser, ROS-analyse og denne 
planbeskrivelsen. Detaljreguleringsplanen er utarbeidet i samsvar med 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven gjeldende fra 1.7.2009 og med plankart i 
samsvar med Sosi-versjon 4.5. 
 
Planområdet utgjør i alt 37,6 daa, og detaljreguleringen omfatter følgende areal og 
reguleringsformål: 
Reguleringsformål Sosikode Areal m2 Prosent 
Kombinert formål forretning/industri 1812 19,7 52,4 
Kjøreveg 2011 2,9 7,7 
Annen veggrunn- grøntareal 2019 3,3 8,8 
Grønnstruktur 3001 11,7 31,1 
Sum  37,6 100,00 
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I Tillegg er det avsatt hensynssoner i planen: 
Sikringssone vannverk sone 1 (sosikode H120_1): 4,2 daa. 
Sikringssone vannverk sone 2 (sosikode H120_2): 33,4 daa 
Hensynssone bevaring kulturmiljø (sosikode H570): 2,3 daa. 
Hensynssone Støy (sosikode H220): 10,7 daa 

6.1 Arealbruksformål 

6.1.1 Kombinert formål forretning/industri 
Områdene avsatt til kombinert formål forretning/industri er på ca xx daa, og betegnes 
som BFI01 og BFI02. Her åpnes det for en utbygging på inntil 50% BYA av 
tomtestørrelsen, og det tillates ikke etablering av detaljvarehandel i disse tom 
områdene. Derimot kan det etableres håndverks- og produksjonsbedrifter, lager, 
garasjeanlegg for transport- og anleggsmaskiner samt handel med plass og/eller 
transportkrevende varegrupper; blant annet motorkjøretøy, båter, landbruksmaskiner, 
trelast og større byggevarer og utsalg fra planteskoler/hagesenter med tilhørende 
kontor og anlegg. 

6.1.2 Kjøreveg 
Areal regulert til kjøreveg omfatter eksisterende kommunal veg Servicevegen, samt 
allerede etablerte avkjørsler til de ulike tomtene innenfor planområdet. 
Reguleringsplanen tar dermed kun opp i seg eksisterende situasjon, og det er ikke 
foreslått innregulert nye veger/avkjørsler. 

6.1.3 Annen veggrunn – grøntareal 
Reguleringsformålet omfatter sideanlegg til veg som grøft, vegskjæring, vegfylling og 
andre tekniske anlegg. 

6.1.4 Grønnstruktur 
Areal regulert til grønnstruktur omfatter gjenstående skog/vegetasjon i planområdet. 
Dette er areal som er så bratt at det ikke egner seg som utbyggingsområde, samtidig 
som det utgjør en buffer mot både kulturminner og inntaksområde for kommunalt 
vannverk sør for planområdet. 

 

6.2 Hensynssoner 

6.2.1 Sikringssone vannverk 
Hele planområdet er omfattet av sikringssoner for Vinstra vannverk. Hensynssonene 
omfatter areal som utgjør en del av sikringssonen rundt Vinstra vannverk, og der det 
ikke tillates oppført eller utført tiltak som kan påvirke innsiget av vann eller 
vannkvaliteten til inntaksområdet for vannverket. 

6.2.2 Bevaring kulturmiljø 
Hensynssonen omfatter areal i utkanten av område der det er registrert kullgroper. 
Selve arealet med kullgroper ligger utenfor planområdet, men en del av 
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sikringssonen rundt disse kommer inn i dette planområdet, i samsvar med både 
tidligere reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. Innenfor denne sonen skal 
det ikke utføres tiltak som kan ha påvirkning på kulturminnene uten at 
kulturminnemyndighetene har gitt aksept for det. 

7 Planens virkninger 

7.1 Forholdet til «Forskrift om konsekvensutredning» 
Planen er vurdert i forhold til «Forskrift om konsekvensutredning» gjeldene fra 
1.7.2017. Reguleringsplanforslaget er i samsvar med nylig vedtatt arealdel av 
kommuneplanen, samt at det ikke skal utføres tiltak som vil gi negative påvirkninger 
all den tid det i all hovedsak kun er regulering av faktiske forhold. Det eneste som 
ville kunne ha utløst krav om konsekvensutredning, er at sikkerhetssonen i forhold til 
Vinstra vannverk er redusert, men her er det kommunens oppfatning at 
utredningsarbeid utført av konsulent i forbindelse med fastsettelsen av den nye 
sikkerhetssonen kvalifiserer som tilstrekkelig. Planen vurderes derfor til ikke å utløse 
krav om konsekvensutredning (KU) som følge av forskriftens § 6, pkt b for tiltak som 
er nevnt i vedlegg I til KU-forskriften, ei heller som følge av forskriftens § 8, pkt a for 
tiltak som er nevnt i vedlegg II. 
 
Reguleringsplanarbeidet er derfor ikke vurdert å komme inn under krav om KU. Når 
det ikke er krav om KU, skal planbeskrivelsen si noe om virkninger av planen. I følge 
planveileder fra departementet, skal planbeskrivelsen inneholde en beskrivelse og 
vurdering av virkninger av gjennomføring av planen. Det skal også gjøres rede for 
oppfølgingen av kravene i kapittel II i naturmangfoldloven, og eventuelle avbøtende 
tiltak skal omtales. 

7.2 Virkninger for landbruket 
Planområdet omfatter ikke landbruksareal, og kan således ikke sies å ha 
innvirkninger på noen form for landbruksdrift. 

7.3 Landskapsvirkninger 
Planområdet ligger i dalbunnen, og er allerede utbygget når det gjelder 
utbyggingsområdene i planen. Det kan derfor ikke sies at gjennomføring av planen 
gir negative landskapspåvirkninger, 

7.4 Virkninger for biologisk mangfold 

7.4.1 Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 
I samsvar med naturmangfoldlovens § 8 skal kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold 
og naturverdier baseres på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypens utbredelse og økologiske tilstand. 
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7.4.1.1 Kunnskapsgrunnlaget 
Verken Naturbase eller Artsdatabanken viser registreringer innenfor det aktuelle 
planområdet. Det vurderes derfor dithen at det er liten sannsynlighet for at det finnes 
spesielle naturverdier som ikke er kjente i planområdet. Kunnskapsgrunnlaget 
vurderes derfor til å være tilstrekkelig etter § 8 i naturmangfoldloven. 

7.4.1.2 Føre-var prinsippet 
Føre-var prinsippet etter § 9 skal i første rekke benyttes i de tilfellene der en 
avgjørelse tas uten tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den vil ha på 
naturmiljøet. Men også der en art eller naturtype går sterkt tilbake, har forvaltningen 
etter annet punktum en handlingsplikt. I slike tilfeller må forvaltningen vurdere hva 
som skal gjøres for å unngå irreversibel skade på arten eller naturtypen. Tatt i 
betraktning at det ikke er kjente forekomster av spesielle arter i området, mener vi at 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for denne planen, slik at føre-var prinsippet ikke 
kommer til benyttelse. 

7.4.1.3 Samla belastning 
Etter naturmangfoldlovens § 10 skal den planlagte bruken av området vurderes ut fra 
den samla belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Man kjenner ikke til 
annen vesentlig belastning som må ses i sammenheng med de tiltakene 
gjennomføringen av denne planen legger opp til. 

7.4.1.4 Kostnader ved miljøforringelse 
I henhold til naturmangfoldlovens § 11 skal tiltakshaver belastes med de kostnader 
en eventuell miljøforringelse medfører. Denne forutsetningen kommer til benyttelse 
dersom tiltak i medhold av reguleringsplanforslaget medfører skade på 
naturmangfoldet. Det det ikke forventes skade, er tiltak mindre aktuelt. Det regnes 
ikke med at planlagte tiltak i medhold av denne planen medfører vesentlig skade i 
dag eller i framtida. 

7.1.4.5 Miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering 
Formålet med naturmangfoldloven § 12 er å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å benytte driftsmetoder, teknikker eller lokalisering som gir den 
beste løsningen for samfunnet. I denne saka er området allerede utbygd, og det er 
heller ikke registrert sårbare arter eller naturtyper i planområdet. Med hensyn til 
naturmangfoldverdier er det svært lite trolig at en realisering av dette 
reguleringsplanforslaget vil medføre økt fare for skader for naturmiljøet i 
planområdet. 

7.5 Virkninger for friluftsliv 
Planområdet er i dag svært lite brukt til friluftsliv. Tidligere, før den omfattende 
utbyggingen i Lomoen, var dette et mye brukt friluftsområde. Nå har denne aktiviteten 
blitt flyttet til andre steder i kommunen, slik at en realisering av denne planen ikke 
kan forventes å medføre ulemper for utøvelsen av friluftsliv i planområdet. 



Detaljreguleringsplan for Kolodden Side 12 
 

7.6 Virkninger for kulturminnevern 
Området er befart i forbindelse med utarbeidelsen av gjeldende reguleringsplan, og 
det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet, slik at planen vil ikke 
medføre virkninger for kulturminner i området. 

7.7 Virkninger for barn og unge 
Det er ikke knyttet særskilte interesser med hensyn til barn- og unges interesser i 
planområdet i dag, og bruken av området legger heller ikke opp til at dette er et 
område som skal benyttes av barn og unge. 

7.8 Virkninger for tilgjengelighet for alle 
Det er ikke aktivitet i området som fordrer tilgjengelighet for alle. Krav om universell 
utforming av bygninger og uteområder er nedfelt i plan- og bygningslovgivningen i 
form av lov og forskrift (teknisk forskrift). 

7.9 Virkninger for trafikale forhold 
Planforslaget regulerer ikke inn nye veger, den regulerer kun nåsituasjonen i 
området. Realiseringen av planforslaget vil følgelig ikke ha noen innvirkning på de 
trafikale forholdene i området. 

7.10 Virkninger med hensyn til forurensing og støy 
Det er ikke forventet økt forurensing, verken til grunnen eller i form av støy, da 
området allerede er å regne som utbygget og planforslaget kun regulerer den 
faktiske nåsituasjonen uten å legge inn nye utbyggingsområder. 

7.11 Virkninger for energi og klima 
Realisering av planforslaget vil ikke medføre virkninger for energi og klima. 

7.12 Virkninger for samfunnssikkerhet 
Det er utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet som følger 
planforslaget. For uten den delen som omhandler sikkerhetssona rundt Vinstra 
vannverk, er det ikke påvist risikofaktorer som påvirker området eller som blir påvirket 
av planforslaget. Det er heller ikke påpekt forhold i ROS-analysen som medfører økt 
risiko i eller utenfor planområdet. 
 
Når det gjelder sikkerhetssona rundt Vinstra vannverk, er denne innskrenket i forhold 
til tidligere planer som følge av ny og bedre kartlegging og informasjon. Det er 
rådgivende konsulents klare anbefaling at denne reduseres, da topografi og 
grunnforhold tilsier at sikkerhetssona ikke trenger å være så omfattende som den 
tidligere har vært regulert. 

7.12.1 Ras og skred 
Området ligger i sin helhet utenfor både faresoneområder og aktsomhetsområder 
med tanke på ras og skred. Tiltak som følge av planforslaget vil ikke medføre økt ras- 
og/eller skredfare i planområdet eller mot areal utenfor planområdet. 



Detaljreguleringsplan for Kolodden Side 13 
 

7.12.2 Flom og overvann 
Grønnstrukturområdet i planforslaget ligger innenfor aktsomhetsområde for flom i 
NVE Atlas, mens utbyggingsområdene ikke berøres av denne.  
Planforslaget legger i planbestemmelsene opp til at det skal sikres tilstrekkelig areal 
for lokal overvannshåndtering, uten at dette vannet ledes inn i sikringssona til Vinstra 
vannverk. Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og 
risikoen for overvannsflom blir redusert. Utforming av blå-grønn struktur skal gjøres 
på en slik måte at strukturen ikke hindrer infiltrasjon og fordrøying. Grunnforhold med 
naturlig infiltrasjon skal opprettholdes. 
 
Basert på dette kan man ikke se at planforslaget medfører økt fare for flomskader, 
verken i planområdet eller for areal utenfor planområdet. 

8 Vedlegg 
 Plankart 

 Reguleringsbestemmelser 

 ROS-analyse datert 8.1.2019 
 


