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Administrasjonssjefen legger saka fram for PU med slik: 
 
Innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslova § 12-10 vedtar planutvalget å legge forslag til 
detaljreguleringsplan for Furusjøen vassverk ut til offentlig ettersyn med 2 alternativ 
til mønehøyde i bestemmelsenes pkt 3.0 slik det går fram av vedlagte plandokument:  

· Alternativ 0: Maks. mønehøyde skal ikke overstige7,8 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng. 

· Alternativ 2: Maks. mønehøyde skal ikke overstige 7,0 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng. 

 
 
Planutval 25.06.2019: 
 
Behandling i møte: 

Administrasjonen ga ei orientering om saka, der det vart vist til tidlegare befaring. 
VL teknisk drift, Bjørn Bjørke, viste skisse av alternativ 2 og status for planar og 
arbeidet med prosjektet. Skissa følgjer saka på høyringa. 
 
 
PU- 043/19 Vedtak: 

Samrøystes som innstillinga. 
 

Bakgrunn for saka: 
Nord-Fron kommune er i ferd med å bygge ut vann og avløp rundt Furusjøen på 



Kvamsfjellet. I den forbindelse så er det behov for nytt vassverk. I tillegg så er det 
under utbygging over 20 kilometer med vannledning, høydebasseng, 
pumpestasjoner mm.  Plassering av vassverket ble vedtatt av kommunestyret den 
19.06.2018 i forbindelse med vedtak av kommuneplanens arealdel. Før utbygging av 
vassverket kan iverksettes så er det behov for å detaljregulere området.  
 
I dette prosjektet, som i alle andre utbyggingsprosjekter i kommunal regi, så vil 
kommunen være både tiltakshaver og planmyndighet.  
 
Utforming og plassering av vannverk har det det vært informert om på hyttemøte på 
Kvamsfjellet i påska 2019. Innspill fra dette informasjonsmøtet er tatt med inn i 
vurderingene og utarbeidingen av planforslaget som nå legges frem.  
 
 
Planfaglig vurdering: 
Planforslaget omhandler i hovedsak regulering av areal for vassbehandlingsanlegg. 
Nærliggende båtplass reguleres også med for å få oppdatert plan slik at den 
stemmer med terrenget. 
 
Når det gjelder utforming av bygg for vassbehandlingsanlegg så har dette vært 
diskutert i ulike fora. Det har blant annet har det vært en del kritiske merknader til 
høyden på bygget. I opprinnelig versjon så var bygget prosjektert med en høyde på 
7,8 meters mønehøyde. For hytter i samme området så er maks mønehøyde 6,0 
meter. På bakgrunn av de kritiske merknadene ble det bestilt en vurdering av 
Norconsult for å se på alternative løsninger til utforming. Det er i notatet skissert 4 
alternativ (vedlegg 5), i tillegg til et opprinnelig alternativ som er en 0 løsning. Kort 
oppsummert så vil alternativene 3 og 4 bidra til dårligere arbeidsforhold (HMS) for 
kommunens ansatte, samt at en vil få et vannbehandlingsanlegg som ikke er optimalt 
utformet. Det vises forøvrig til notatet for ytterligere vurderinger. 
 
Forslaget fra planfaglig ståsted er derfor enten 0 alternativet som er som i dag, eller 
alternativ 2. Alternativ 2 innebærer å senke bygget noe, samt at terrenget rundt 
heves tilsvarende. Dette vil medføre at mønehøyden reduseres med om lag 1 meter i 
forhold til planert terreng. Saken legges derfor fram med to alternativ som blir kalt 0 
og 2 jfr. notatet til Norconsult. 
 
I forhold til planprosessen så ble det meldt oppstart 25.04.19 der berørte naboer,og 
regional og statlige myndigheter ble varslet. Innen fristen som var satt til 23.05.19 
kom det inn 6 merknader. Disse er referert og kommentert i planbeskrivelsen 
(vedlegg 2), og vil ikke bli kommentert ytterligere i saksframlegget. 
 
Øvrige forhold til planen er beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
Miljøfaglig vurdering: 
Vurderinger er gjort i forbindelse med kommuneplan, samt at det er vurdert i 
planbeskrivelsen. 
 
Rådmannsledelsen sin vurdering: 
Rådmannsledelsen viser til vurderingene over og støtter disse i forhold til 
utarbeidelsen av detaljreguleringsplanen.  
 
Videre så påpekes det at vassverket er en viktig del av prosjektet med vann og avløp 



på Furusjøen. Det er derfor viktig å finne gode løsninger - både i forhold til 
vannkvalitet og HMS for ansatte, men også sikre at bygget ikke blir et ruvende 
fremmedelement ved Furusjøen.  
 
Rådmannsledelsen mener derfor at det er riktig å legge ut saken på offentlig ettersyn 
med 2 alternativ som skissert.   
 
 
Administrasjonssjefen i Nord-Fron 
Arne Sandbu 
 


