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Reguleringsplan for Bildenmoen - Behandling før offentlig ettersyn 

 

Rådmannens innstilling: 
I tråd med plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for 
Bildenmoen, med plankart datert 23.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 24.02.2021 og 
planbeskrivelse datert 23.02.2021 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato. 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
19/01518-42 Plankart, datert 23.02.2021. 
19/01518-44 Reguleringsbestemmelser, datert 24.02.2021. 
19/01518-42 Planbeskrivelse, datert 23.02.2021. 
19/01518-42 Illustrasjonsplan, revidert 23.02.2021 (vedlegg 1). 
19/01518-35 Referat fra oppstartsmøte 21.10.2019 (vedlegg 2). 
19/01518-35 Oppstartsvarselsbrev, datert 03.02.2020 (vedlegg 3). 
19/01518-35 Samla innspill til planarbeidet (vedlegg 4). 
19/01518-35 Sammendrag og kommentarer til innspill til planoppstart (vedlegg 5). 
19/01518-40 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), revidert 03.02.2021 (vedlegg 6). 
19/01518-38 Overvannsnotat, revidert 02.03.2021 (vedlegg 7). 
19/01518-35 Overordnet plan for vann, avløp og overvann (VAO) (vedlegg 8). 
19/01518-35 Snitt, datert 20.10.2020 (vedlegg 9).  
 
Lenke til PlanDialog for dette planforslaget, hvor alle saksdokumenter tilgjengelig: 
https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E283  
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Oppsummering 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av eneboliger og tomannsboliger 
på Bildenmoen i Julibakka. Det er planlagt 16 tomter hvor det for hver tomt åpnes opp for to 
boenheter innenfor en bygningskropp. Det betyr at planforslaget maksimalt åpner opp for 32 nye 
boenheter. Planforslaget er utarbeidet av privat forslagsstiller. 
 
Planområdet er ble avsatt til boligformål i forrige kommuneplanrullering. Rådmannen anbefaler at 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 

 

Saksgang Møtedato 
                      
Planutvalget            

https://tema.webatlas.no/3446/planinnsyn?planid=E283
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

Figur 1. Beliggenhet til planområdet vist med svart avgrensning . 

Planforslaget fremmes av 
plankonsulent Rambøll Innlandet på 
vegne av forslagsstiller og grunneier 
Ole Næss.  
 
Planområdet ligger øverst i 
Julibakka, grensende inntil 
eksisterende boliger på 
Tomtebråtan, jf. figur 1. Avstanden 
til Brandbu sentrum er ca. 3,5 km og 
til Fredheim barneskole ca. 3,8 km. 
 
Planområdet er ca. 23 daa. Innenfor 
planområdet er det planlagt 16 
tomter. Innen hver tomt åpnes det 
opp for to boenheter innenfor en 
bygningskropp, enten som enebolig 
med sekundærleilighet eller 
tomannsbolig. Totalt kan det derfor 
bli 32 boenheter innenfor 
planområdet.  

 
Figur 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planavgrensning til 
planforslag vises med rødt. 

Planstatus 
Planområdet ble ved forrige rullering 
av kommuneplanens arealdel avsatt 
til framtidig boligbebyggelse, jf. figur 
2. Kommuneplanens arealdel ble 
vedtatt 20.06.2019. 
 
Planområdet ligger innenfor 
hensynssone landskap – nasjonalt 
verdifullt kulturlandskapsområde 
Granavollen – Tingelstad – 
Røykenvik. 
 
Eksisterende boligområde 
Tomtebråtan grenser inntil 
planområdet i sør. Nord for 
planområdet, men på motsatt side 
av vegen Julibakka er reguleringsplan 
for Utsikten boligområde (E-182). I 
denne reguleringsplanen er det tre 
ubebygde, regulerte tomter.  
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Figur 3. Forslag til reguleringsplankart for Bildenmoen. 

Planforslaget 
Planforslaget består av følgende: 

- Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse, felt BFS1-7 
med et areal på 14,5 daa:  
 Grad av utnytting %-BYA= 30%.  
 Maksimale høyder: 

Mønehøyde – 9 m.  
Gesimshøyde – 7 m, men 8 m 
dersom pulttak.  

- Lekeplass, felt f_BLK på 755 m2. 

- Renovasjonsanlegg, felt f_BRE1 - 2 
på totalt ca. 90 m2.  

- Infiltrasjon/ fordrøyning/ 
avledning, felt f_GIF1 på 730 m2.  

- Kjøreveg, felt f_SKV1-5 og o_SKV6 
med samlet areal på 2,9 daa og 
annen veggrunn – grøntareal, felt 
f_SVG1-8 og o_SVG9, med samlet 
areal på 4,1 daa. 

- Turveg, felt f_GT1 og f_GT2 på til 
sammen ca. 200 m2.  

- Tekniske bygg/ konstruksjoner, felt 
o_STB på 8 m2. 

 
Figur 4. Illustrasjonsplan som viser mulig utnyttelse av 
planområdet.  

Illustrasjonsplan 
Illustrasjonsplan er ikke juridisk 
bindende, men viser en mulig 
utnyttelse som planforslaget åpner 
opp for.  
 

Illustrasjonsplan for planområdet, jf. 
figur 4, viser 16 bygningskropper, 
vegsystem, lekeplass, renovasjons og 
fordrøyningsareal. 
 

Innenfor tomt 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 og 14 åpner regulerings-
bestemmelsene for enebolig eller 
enebolig med sekundærleilighet.  
 
Innenfor tomt 2, 4, 5, 6, 7, 15 og 16 
åpner reguleringsbestemmelsene for 
enebolig, enebolig med 
sekundærleilighet eller tomannsbolig 
 
Totalt betyr dette at planforslaget 
åpner opp for 32 nye boenheter.  
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Overvannshåndtering 
Det er i reguleringsbestemmelsene, jf. punkt 2.4, angitt at utbyggingen ikke skal medføre raskere 
avrenning til overvannsnett eller vassdrag enn tilfelle før utbygging.  
 
Arealregnskap – dyrket areal og dyrkbart areal 
Hele planområdet består av skog av høg bonitet. Det er i dag registret 2,2 daa dyrkbar jord innenfor 
planområdet.   
 
Foreløpig planprosess  
Planoppstart 
Oppstartmøte med kommunen ble holdt 21.10.2019. Plankonsulent varslet om planoppstart 
03.02.2020 og kunngjøring i avisen Hadeland 03.02.2020, med frist for innspill 02.03.2020.  

Innspill til planarbeidet  
Til varsel om planoppstart kom det innspill fra 7 parter. Plankonsulent har samlet alle innspillene og 
skriftlig korrespondanse underveis i planprosessen i vedlegg 4. Innspillene er oppsummert og 
kommentert av plankonsulent i vedlegg 5. I tabellen under gjengis de ulike innspillene, delvis 
forkortet, med rådmannens kommentar.  

Avsender Dato Innspill Rådmannens kommentar 

Fylkesmannen i 
Innlandet (FM) 

10.03.20 1. Nasjonale og regionale 
interesser. Fylkesmannen forventer 
at nasjonale og regionale interesser 
omtalt i Fylkesmannens 
forventninger til kommunal 
arealplanlegging kap. 2 og 3, blir 
ivaretatt i det videre planarbeidet. 
Forventer også at kap. 1 om prosess 
og planforberedelse blir fulgt opp. 

1. Rådmannen viser til 
plankonsulents kommentarer 
til de ulike temaene 
fylkesmannens forventninger.  

 

 

 

 

Innlandet 
fylkeskommune   
- > 
Samfunnsutvikling 
Kulturarvenheten 
Samferdsels-
avdelingen 

05.03.20  1. Uttalelse samferdsel: Kryss må 
ha utforming og siktforhold i 
henhold til vegnormalen, 
håndbok N100 «Veg- og 
gateutforming», dimensjonert 
etter den bruk og trafikkmengde 
boligområdet vil generere. Det 
må sikres tilstrekkelig areal i 
planforslaget til dette, og 
eventuelt rekkefølgekrav må inn 
i reguleringsbestemmelsene 
dersom det vurderes som 
nødvendig med tiltak/utbedring 
av eksisterende kryss. 

Uttalelser fra kommunal 
veiledning plan  

2. Barn og unges interesser: Det 
er nødvendig med trafikksikker 
skoleveg, og adkomst til denne 
fra internveger. En bør vurdere 

1. Rådmannen forutsetter at 
de to kryssene er utformet i 
henhold til vegnormalen. 
Det er rekkefølgekrav 
(bestemmelse 7.1) om at 
byggeplan for vegkryss med 
fylkesveg må godkjennes av 
fylkeskommunen før 
igangsettingstillatelse.  

 

2. Julibakka er definert som 
trafikkfarlig skoleveg for 1.- 
4. trinn. Strekningen fram til 
Aschimlinna er ca. 1,2 km. 
Aschimlinna er definert som 
trafikkfarlig skoleveg for 1.- 
7. trinn. Mellom krysset med 
Julibakka og krysset med fv. 
240 Grinakerlinna, er det ca. 
0,5 km. Dette betyr behov 
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hvordan en kan gi barn og unges 
mobilitetsradius ved 
gange/sykkel best mulige vilkår - 
gitt at 

planområdet ligger et stykke 
unna sentrum. Det bør knyttes 
rekkefølgebestemmelser til 
opparbeiding av 
skoleveg/adkomst til 
holdestasjon. 

For leke-/rekreasjonsareal viser 
vi til Regional plan for attraktive 
byer og tettsteder (2016) ved 
kapittel 6.3 Retningslinjer for 
bolig og bokvalitet, punkt b) Alle 
nye boliger bør ha trygg adkomst 
og tilgang til leke- og 
rekreasjonsareal på minst 5 daa 
innen en gangavstand på 200 
meter og til nærturterreng på 
minst 200 daa innen en 
gangavstand på 500 meter. 

Bestemmelsene i 
kommuneplanen legger føringer 
for uteoppholdsareal i både nye 
og fortettede boligområder ved 
§ 1.10 Uteoppholdsarealer. 

 

 

 

 

3. Parkering: Kommuneplanens 
bestemmelse §1.11. legges til 
grunn. 

4. Universell utforming: 
Planarbeidet bør omfatte 
vurderinger om universell 
utforming og tilgjengelighet for 
alle. Utfyllende regler for å sikre 
at adkomst til boligene, 
utearealer som gangstier, veger, 
adkomster og uteoppholds-
områder utformes universelt bør 
tas inn i bestemmelsene iht 
regler i TEK 17 § 8-2 og 

for ca. 1,7 km med gang- og 
sykkelveg/ fortau langs 
eksisterende fylkesveg for å 
sikre trafikksikker skoleveg. 
Det ble ikke tatt inn 
rekkefølgekrav i 
kommuneplanens arealdel 
om dette da planområdet 
ble tatt inn som 
boligområde. På bakgrunn av 
fylkeskommunens innspill, 
utarbeidet plankonsulent 
utkast til plankart med gang- 
og sykkelveg langs Julibakka 
langs planområdet. Etter 
møte mellom plankonsulent 
og fylkeskommunen ble 
gang- og sykkelveg tatt ut. 
Administrasjonen har også 
hatt møte med 
fylkeskommunen for å 
avklare behovet.  Det er 
faglig enighet at Julibakka 
har for liten trafikk til at det 
er sannsynlig at gang- og 
sykkelveg vil bli prioritert i 
handlingsprogram for 
fylkesveger. Gang- og 
sykkelveg forbi planområdet 
vil derfor ikke bli noen del av 
en sammenhengende, trygg 
skoleveg. 

3. Kommuneplan-
bestemmelse om 
parkeringskrav er 
utgangspunkt for forslag til 
reguleringsbestemmelse 3.1 
e) 

4. Forslag til 
reguleringsbestemmelse 2.8 
stiller krav om at lekeplassen 
skal tilfredsstille krav om 
universell utforming i 
henhold til teknisk forskrift 
så langt terrenget tillateter 
det.  
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Miljøvern-departementets 
rundskriv Tilgjengelighet for alle. 
Universell utforming bedrer 
tilgjengeligheten for flere, i 
tillegg til å fungere bedre for alle. 
For fellesområder ute- og 
innendørs, skal prinsippet om 
universell utforming legges til 
grunn.  

Vi anbefaler at det angis en 
prosentandel av boenhetene 
som skal være universelt 
utformet. Vi foreslår at det gis 
utfyllende bestemmelser om at 
alle hovedfunksjoner, i det 
angitte antall boenheter, skal 
ligge på inngangsplan.  

En bør også gjøre vurderinger på 
hvor stor andel som bør 
etableres som universelt 
utformet og som tilgjengelige, 
jmf. TEK17 kap.12. Parkering, 
uteareal, lekeplasser og tilkomst 
må også vurderes i lys av 
tilgjengelighet. 

5. Klima og miljø: Regjeringens 
klimamelding inneholder en 
strategi for hvordan Norge kan 
oppfylle utslippsbudsjettet vi får 
fra EU for 2021-2030. For å nå 
dette målet er det viktig at det i 
alle planer, også 
reguleringsplaner innarbeides 
krav til klimamål. 

- God miljø- og 
landskapstilpasning og intern 
grønnstruktur. 

- Klimavennlig materialbruk. 

- Inndeling av areal med tomter 
og adkomstveger slik at tomtene 
kan bebygges uten å medføre 
unødig dype skjæringer og 
fyllinger og at arealet til veger 
minimeres. 

- Gjøre en grundig vurdering av 
utnyttelsesgrad ut fra 

I tillegg angis det at tomtene 
1, 8, 11, 13 og 14 skal ha 
tilgjengelige boenheter med 
alle hovedfunksjoner på 
inngangsparti. Disse 
tomtene utgjør i overkant av 
30 % av tomtene innenfor 
planforslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Overvann er ivaretatt med 
et felles fordrøyningsanlegg 
innenfor området.  

Det som kanskje strider mest 
mot føringene som er gitt, er 
utnyttelsen. Det legges opp 
til ene- eller tomannsboliger, 
med inntil to boenheter pr 
bygningskropp. En utnytting 
på %BYA= 30% er ikke 
spesielt høyt. Imidlertid er 
området rundt utelukkende 
bebygd med eneboliger. En 
tettere bebyggelse enn 
tomannsboliger her vil virke 
fremmed, gi større 
terrenginngrep og vil bryte 
med byggeskikken innenfor 
det nasjonalt verdifulle 
kulturlandskapet. Likevel er 
tomannsboliger noe tettere 
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klimaperspektiv. 

- Overflatevann bør i størst mulig 
grad ivaretas på egen eiendom 
gjennom fordrøyning. 

- Dersom det planlegges for 
elektrisitet bør alternative 
energikilder vurderes. 

Å benytte tverrfaglig 
fagkompetanse; arkitekt, 
landskapsarkitekt, naturfaglige 
rådgivere, ingeniører og 
planleggere vil være et godt 
utgangspunkt for å lage en plan 
som ivaretar de nevnte 
områdene og bidrar til å nå 
målet om en bærekraftig 
utvikling. 

Planområdet ligger et stykke 
unna sentrum. En kan se for seg 
at mye av transporten vil foregå 
ved bilbruk. Vi ber kommunen 
vurdere om det virkelig er 
attraktivt å legge til rette for 
boliger her. I tilfellet burde 
kollektivtilbudet herfra til 
nærmeste handel/servicesentra 
være av en slik kvalitet at en 
unngår ytterligere bilbruk med 
de miljøkostnadene dette 
innebærer ved fossilbiler. 

Vi oppfordrer i det videre 
planarbeidet til å utforme 
bestemmelser som sikrer 
klimahensyn. Eksempel på 
bestemmelse kan være: 
Energiforbruk og klimautslipp i 
forbindelse med 
anleggsaktiviteten skal 
begrenses mest mulig gjennom 
redusert transportomfang og 
valg av materialer og utstyr som 
gir lavt energiforbruk og utslipp. 
Totalentreprenør skal før 
anleggsstart dokumentere 
hvordan prosjektet bidrar til å nå 
klimamålene. Dette skal gjøres 

enn eneboliger. 

Avveiningen rundt 
plasseringen av dette 
boligområdet er gjort 
gjennom kommuneplanens 
arealdel. Rådmannen 
forholder seg til de vedtak 
som er fattet. 

Energiforbruk og klima er 
tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene. 
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gjennom et realistisk budsjett. 

Klimatilpasning er en del av 
helhetlig samfunnsutvikling hvor 
planlegging, arealdisponering og 
øvrig virksomhet setter natur og 
samfunn i stand til å begrense 
eller unngå ulemper og dra nytte 
av fordeler av klima. Klimapåslag 
i den aktuelle regionen må 
påregnes ved vurdering av særlig 
løsninger for 
overvannshåndtering og 
plassering av bygg, infrastruktur 
og installasjoner. 

6. Naturverdier og friluftsliv: 

Vest for planområdet finnes 
naturtype grankalkskog i en 
mindre teig. Bebyggelsen bør 
ikke legges inn på denne teigen, 
som strekker seg inn i 
planområdet. 

Ut ifra ortofoto ser det ut til at 
det går en sti fra veien Julibakka 
(2314), sør for planområdet, via 
kalkskogen og over marka i vest 
mot skogen vest for 
Julibakka/Tomtebråtan. 
Tilrettelegging av adkomst til 
stier og turdrag kan vil være 
positivt for området generelt, og 
kan med fordel tas inn i 
bestemmelsene. 

7. Landskapsvirkning: 

Løsninger for adkomst- og 
internveger med fyllinger og 
skjæringer, samt farge, form og 
dimensjoner ved oppførte bygg 
og installasjoner for øvrig er 
moment som vil påvirke 
helhetsinntrykket. 

Byggehøydene bør ikke være for 
dominerende. God 
arealdisponering og valg av 
løsninger som fungerer i samspill 
med natur og omgivelser kan 
både dempe inntrykket av 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Naturtypen frisk 
grankalkskog er ivaretatt 
med hensynssone og 
tilhørende bestemmelser i 
planforslaget.  

Planforslaget tilrettelegger 
for atkomst, turveg f_GT2, til 
skogsområdet sør for 
planområdet.  

 

 

 

 

 

 

7. Landskapsvirkning er 
vurdert i planforslaget og 
ivaretatt. 

Planforslaget er godt 
gjennomarbeidet for å sikre 
at bygninger kan plasseres 
med minst mulig 
terrenginngrep. 
Fjernvirkning av 
boligområdet har også vært 
et viktig tema i utformingen. 
På grunn av at området har 
bratt terreng, vil vegene gi 
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inngrep i området, samt bidra til 
større estetiske kvaliteter. 
Illustrasjoner som viser fremtidig 
bebyggelse og infrastruktur kan 
med fordel være en del av 
planforslaget. 

Kommuneplanens bestemmelser 
inneholder ellers estetiske 
retningslinjer som bør være 
gjenkjennelige i planforslaget. 

store terrenginngrep. I 
planforslaget er dette 
forsøkt utnyttet til å gi 
området et grønt preg. 

 

 

 

 

Innlandet 
fylkeskommune   
- >  
Kulturarvenheten 
 

17.03.20 1. Ut fra våre arkiv har vi ikke 
kjennskap til at det foreslåtte 
tiltaket kommer i konflikt med 
kulturminner. Området har etter 
vår vurdering så lavt potensial for 
automatisk fredete kulturminner at 
vi ikke vil kreve arkeologisk 
registrering før planen vedtas, jf. lov 
om kulturminner § 9. 

2. Vi minner om at dersom det i 
forbindelse med planleggingen eller 
tiltak i marka blir funnet automatisk 
fredete kulturminner som ikke er 
kjent, skal arbeidet straks stanses i 
den grad det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på fem 
meter, jf. lov om kulturminner §8. 
Melding skal snarest sendes til 
kulturarv i Innlandet 
fylkeskommune slik at 
vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare 
om tiltaket kan gjennomføres og 
eventuelt vilkårene for dette. 

1. Tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 

2. Tatt inn i 
reguleringsbestemmelse 2.5. 

Statens vegvesen 10.06.20 1. Ut fra mottatte 
varslingsdokumenter forstår vi det 
som at eksisterende adkomstveg i 
nord/ vest i planområdet er tenkt 
som adkomst til de nye 
boligområdet. Krysset må utformes 
i henhold til Statens vegvesen sin 
håndbok N100.  

 

 

2. Ved siden av krysset i nord er det 
registrert en drosje-holdeplass. 
Dette bør reguleres i planen i videre 
prosess.  

1. Rådmannen forutsetter at 
atkomstveger til Julibakka er 
utformet som kryss i henhold til 
Statens vegvesens hånddbok 
N100. Rekkefølgebestemmelse 
7.1 setter krav om at byggeplan 
for vegkryssene skal 
godkjennes av 
fylkeskommunen, som nå er 
vegmyndighet, før det gis 
igangsettingstillatelse.  

2. Det er ikke regulert inn egen 
drosje-holdeplass. Det er 
vurdert at regulert atkomstveg/ 
kryss ved  Julibakka har 
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tilstrekkelig areal til at henting 
med drosje kan skje med 
akseptabel trafikksikkerhet. 

Hadeland og 
Ringerike 
avfallsselskap AS 
(HRA) 

10.02.20 1. Renovasjon er en del av 
infrastrukturen, og må tas hensyn i 
reguleringsplaner. Dette gjelder 
avsetting av areal, bredde på vei, 
sikkerhet, stigningsforhold, 
tilgjengelighet for renovasjonsbil, 
snuplass, kapasitetsberegninger og 
andre forhold.  

2. Tilgjengelighet. Beholdere skal 
stå lett tilgjengelig i utkanten av 
boområder og innenfor 10 m fra 
vei. Informasjon om krav til 
vegbredde og vegstandard. Rygging 
skal unngås av sikkerhetsmessige 
årsaker, og rygging skal skje kun for 
å snu.  

3. Nedgravde renovasjonsanlegg.  
Nedgravde renovasjonsanlegg er en 
bedre løsning enn tradisjonelle 
beholdere når det gjelder det 
estetiske. Ønsker en utbygger 
ovennevnte løsning er dette et godt 
alternativ med en bebyggelse på 
minimum 10-15 husstander. 

1. Plass for renovasjon er 
regulert inn ved begge 
atkomstvegene.  

 

 

 

2. Begge disse regulerte 
plassene for renovasjon ligger 
ved regulerte kjøreveger.  

 

 

 

3. Ved at planforslaget viser to 
atkomstveger og dermed to 
plasser for renovasjon, ble det 
for hver av disse plassene ikke 
tilstrekkelig antall for å ha 
nedgravde renovasjonsanlegg.  

Norges vassdrag- 
og 
energidirektorat 
(NVE) 

19.02.20 NVE gir råd og veiledning om 
hvordan nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen sine 
saksområder skal hensynstas ved 
utarbeiding av arealplaner. 
Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i 
planarbeidet. 

1.Flom, erosjon, skred og overvann 
God arealplanlegging er det 
viktigste virkemiddelet for å 
forebygge skader fra flom, erosjon 
og skred. Hensynet til flom må også 
sees i sammenheng med lokal 
overvannshåndtering. Økt grad av 
utbygging i nedbørfeltet gir økt 
andel tette flater. Dette bidrar til 
raskere avrenning og krappere 
flomtopper nedstrøms. Dersom 
vassdraget ikke har kapasitet til å ta 
imot denne økte avrenningen, må 
det planlegges med tilstrekkelige 
fordrøyningstiltak i nedbørfeltet 

 

 

 

 

 

 

1. I forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet er det 
laget et overvannsnotat. Her 
foreligger der blant annet 
beregninger av overvann, både 
avrenning ved dagens og 
framtidig situasjon. For at 
avrenning ikke skal øke som 
følge av høyere andel tette 
flater, er det planlagt og 
regulert areal for infiltrasjon/ 
fordrøyning/ avledning på 0,7 
daa.  
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som kompenserer økningen. Dette 
må gjøres tidlig i planprosessen slik 
at det blir satt av tilstrekkelig areal 
til tiltakene. 

2. Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann. 
Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, 
kan utløse konsesjonsplikt etter 
vannressursloven. 

3. Energianlegg Planen må ta 
hensyn til anlegg som er planlagt 
eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. 

 

 

 

2. Planforslaget åpner ikke opp 
for tiltak som kan utløse 
konsesjonsplikt etter 
vannressursloven.  

 

3. Plankonsulent har vært i 
dialog med Glitre Energi Nett 
AS som områdekonsesjon etter 
energiloven. Innenfor 
planområdet er det regulert 
areal for trafo.  

Direktoratet for 
mineralforvaltning  
(DMF) 

26.02.20 DMF kan ikke se at det foreslåtte 
planområdet berører registrerte 
forekomster av mineralske 
ressurser, bergrettigheter eller 
masseuttak i drift. Vi kan heller ikke 
se ut fra forelagt informasjon, at 
planen vil omfatte uttak av masse 
som vil omfattes av mineralloven. Vi 
har derfor ingen merknader til 
varsel om oppstart av 
detaljregulering av Bildenmoen. 

Tas til orientering.  

Glitre Energi Nett 17.02.20 Gjør oppmerksom på at det i dette 
planområdet må tas høyde for de 
anlegg som er nødvendig for Glitre 
Energi å etablere og drifte. Det er 
ikke strømnett innenfor 
planområdet.  

I forbindelse med nye anlegg som 
skal tilknyttes fordelingsnettet 
ønskes en tilbakemelding om 
forventet effektbehov for området. 

Det er i plankartet regulert 
areal for trafo, felt o_STB. 
Reguleringsbestemmelsene 
åpner opp for at plassering kan 
justeres innenfor felt f_SVG7 
(«annen veggrunn – 
grøntareal» med beliggenhet 
mot eksisterende boligområde 
Tomtebråtan). Atkomst er 
sikret via f_SKV2 og f_SKV4. 

Terje og Marilyn 
Bølviken 
Gnr.  62, bnr. 37 

25.02.20 1. Vi har noen meninger om 
hvordan det bør løses hvis det skal 
etableres en avkjøring nord i dette 
nye boligområdet. Dagens avkjøring 
fra Julibakka er en del av vår 
eiendom. Ifølge vedlagte kart ser 
det ut som vår eiendom blir mye 
mer berørt enn det som ble forklart 
i telefonsamtaler med 
saksbehandler. 

2. Ser i skrivet at det i hovedsak 
planlegges for etablering av 
eneboliger og eventuelt noe tettere 

1. I følge plankonsulent, er det 
gjennomført fellesmøte ved 
planområdet. Forslagsstiller og 
naboene på gnr./bnr. 62/35, 
62/37 og 62/38 skal ha kommet 
til enighet. Nevnte naboer er 
gjennom 
reguleringsbestemmelse 3.2 og 
4.1 sikret eierskap til 
atkomstveg f_SKV2 og til felles 
plass for renovasjon f_BRE1. 

2. Innenfor hver tomt åpner 
planforslaget opp for enten 
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bebyggelse. Hva menes med «noe 
tettere bebyggelse»? 

3. På bakgrunn av disse 
spørsmålene ønsker vi en befaring 
med de involverte partene for 
nærmere opplysninger og 
informasjon. 

enebolig, enebolig med 
sekundærleilighet eller 
tomannsbolig.  

3. Rådmannen forutsetter at 
felles befaring er gjennomført.  

 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 

 Plan- og bygningsloven 

 Naturmangfoldloven 

 Kulturminneloven  

 Folkehelseloven 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging 

 Universell utforming 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023  
 
 
Eksisterende planer 

 Kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.06.2019. 
 

 Komunedelplan for energi og klima 2018-2022, vedtatt 19.09.2018. 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak av kommuneplanens arealdel 20.06.2019. 
 
Økonomi 
Skoleavstanden til Fredheim skole er mindre enn 4,0 km. På grunn av planområdets beliggenhet ved 
strekning som er definert som trafikkfarlig skoleveg for elever fra 1. til 4. trinn (jf. figur 5) og at det 
ikke går skolebuss forbi planområdet, innebærer planforslaget drosjekostnader for disse 
skoleelevene. Elever fra 5. til 7. trinn vil ha rett til buss fra krysset Julibakka x Aschimlinna da denne 
strekningen er definert som trafikkfarlig fra 1. til 7. trinn. Dette er utgifter som må betales av Gran 
kommune. Dersom skolevegen til Fredheim skole ikke hadde vært definert som trafikkfarlig ville kun 
elever i 1. trinn hatt rett til skoleskyss.   

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/lov/1978-06-09-50
https://lovdata.no/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-09-26-1222
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.gran.kommune.no/kommuneplan.482826.no.html
https://www.gran.kommune.no/klimaplan.475529.no.html
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Figur 5. Kartutsnitt som viser skolekretsgrense mellom Fredheim og Brandbu og strekninger som definert som 
trafikkfarlige for 1. – 7. trinn med rød farge og 1. – 4. trinn med oransje farge. Gang- og sykkelveger og fortau 
er vist med grønn farge.  

 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Planforslaget vurdert opp mot lover, forskrifter og føringer 
Plan- og bygningslovens kap 12: Planforslaget tilfredsstiller lovkravene. 
 
KU forskriften (konsekvensutredningsforskriften) §§ 3 og 4 – utredningsplikt: Planforslaget omfatter 
ikke tiltak nevnt i vedlegg 1 eller 2 og er dermed ikke konsekvensutredningspliktig. 
 
Naturmangfoldloven § 7: I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører 
naturmangfoldet vurderes etter lovens §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 
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Søk i Naturbasen til Miljødirektoratet 23.02.2021 viser at delvis innenfor planområdet finnes den 
naturtypen Frisk kalkgranskog med moderat kvalitet. Denne naturtypen har kategori sårbar (VU) på 
rødlista over naturtyper. Denne naturtypen er derfor av nasjonal/ vesentlig regional miljøinteresse, 
jf. rundskriv T-2/1, Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av 
miljøforvaltningens innsigelsespraksis, og figur 6. 

 
Figur 6. Oversikt over hvilke naturtyper som har nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser, med blå sirkel 
som markerer kategorien til naturtypen som ligger delvis innenfor planområdet. 

Denne naturtypen ble registret i felt september 2018 med meget god nøyaktighet. Fra tidligere er 
det registret nøkkelbiotop på naboeiendommen i øst som delvis overlapper med den registrerte 
rødlista naturtypen. For områder som er kartlagt etter Miljødirektoratets instruks/ NiN-kartlagt 
(Naturtyper i Norge), skal denne NiN-registeringen legges til grunn.  

Innenfor denne naturtypen er det tidligere registrert fem rødlista sopparter. Registeringspunktet for 
disse fem artene er på naboeiendom i øst, men punktet er oppgitt med en unøyaktighet på 71 m slik 
at disse muligens kan være lokalisert innenfor planområdet.  

Vest for planområdet, på motsatt side av Julibakka, er det registret den rødlista planten 
enghaukeskjegg. Sør for planområdet langs Julibakka er det registret den fremmede arten 
skogskjegg, kategorisert med svært høy risiko (SE) for uønsket spredning.   

Ved at området er NiN-kartlagt, er kravet til kunnskapsgrunnlag vurdert som oppfylt, jf. 
naturmangfoldloven § 8. Dermed vil ikke § 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende. 

Naturmangfoldlovens § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Planområdet består i dag av skog og hogstflater. 
Planforslaget vil derfor medføre endring i arealbruk og dermed en belastning på økosystemet. Hele 
planområdet er NiN-kartlagt, den rødlista naturtypen har meget god nøyaktighet og kun 69 m2 av 
naturtypens totale areal på 5210 m2 er innenfor planområdet. Siden disse 69 m2 er foreslått regulert 
med hensynssone bevaring av naturmiljø og at naturtypen ligger i ytre del av foreslått lekeplass, er 
samlet belastning og endring på økosystemet vurdert som forsvarlig.  

For å hindre spredning av fremmede arter innenfor planområdet er det satt krav om at fremmede 
arter ikke skal innføres eller spres i reguleringsbestemmelse 2.4. 
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Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) vil ikke gjøre seg gjeldende i 
denne saken.  
 
Kulturminneloven: Kulturarvenheten i Innlandet fylkeskommune vurderte at potensiale for 
automatiske fredete kulturminner så lavt at de ikke krevde arkeologisk registering av planområdet. 
 

Kulturminneloven § 8, annet ledd, som omhandler hva som skal gjøres ved funn av automatiske 
fredede kulturminner, er tatt inn som reguleringsbestemmelse 2.5.  
 
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Planområdet ligger ca. 
3,5 km fra Brandbu sentrum. Det er ikke kollektivtilbud ved planområdet. Plassering av boligområde 
er derfor ikke i tråd med disse retningslinjene, men området er avsatt til boligformål i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging: Det er ikke utarbeidet egen støyrapport for 
planområdet. Statens vegvesens beregnede støysoner for år 2040 viser gul støysone langs fv. 2314 
Julibakka. Innenfor planområdet har støysonen en bredde fra senterlinje veg på ca. 13 m i nord, 
mens det øker til ca. 22 m i sør. Dette betyr at planforslaget åpner opp for bygging i gul støysone for 
tomt 15. Reguleringsbestemmelse 6.2 gjør støyretningslinjen juridisk bindende og angir vilkår som 
må oppfylles dersom det skal etableres boligformål innenfor støysonen.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging: Det er regulert inn en lekeplass på 755 m2. 
Dette er mindre enn kravet angitt i kommuneplanbestemmelse 1.11. Kravet til størrelse på lekeplass 
vil variere i forhold til antallet av eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet og tomannsboliger. 
Ved beregning av størrelse på lekeplass skal det i utgangspunktet brukes det maksimale antallet 
planforslaget åpner opp for. Ved 9 eneboliger med sekundærleilighet og 7 tomannsboliger er 
størrelseskravet til lekeareal på 1235 m2, altså 480 m2 mer enn planforslaget. Dersom det bygges 16 
eneboliger ville kravet vært 800 m2 altså 45 m2 mer enn planforslaget.  
 
Kommuneplanbestemmelsene angir ikke kvalitetskrav til lekeplasser. Forslag til 
reguleringsbestemmelse 3.3 med tilhørende rekkefølgebestemmelse 7.8 sikrer at regulert lekeplass 
minimum skal inneholde tre lekeapparater, to naturlige elementer og benk, bord eller lignende. 
Dette er kvalitetskrav som til en viss grad veier opp for manglende størrelse på felles lekeareal. I 
tillegg legger planforslaget opp til ganske store tomter, der muligheten for privat uteoppholdsareal er 
god. Det er lagt inn krav om at privat uteoppholdsareal skal vises i situasjonsplan, både for 
tomannsboliger og sekundærleiligheter. Det er tillegg regulert tursti, f_GT2, som sikrer god tilgang til 
skogsområder sør for området.  
 
Universell utforming: Reguleringsbestemmelse 2.8 stiller krav om at lekeplassen skal tilfredsstille 
krav om universell utforming i henhold til teknisk forskrift så langt terrenget tillateter det.  

I tillegg angis det at tomtene 1, 8, 11, 13 og 14 skal være tilgjengelige boenheter med alle 
hovedfunksjoner på inngangsparti. Disse tomtene er i overkant av 30 % av tomtene innenfor 
planforslaget.  
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023: De nasjonale forventninger 
inkluderer forventninger til flere ulike tema. Planforslaget ivaretar flere av dem, men selve 
lokaliseringen av dette området i Julibakka, strider mot forventningene om at nye boligområder skal 
skje sentralt, uten forbruk av dyrka mark osv. Lokaliseringsspørsmålet ble avklart i forbindelse med 
kommuneplanrulleringen og området er i tråd med dette.    
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Planforslaget vurdert opp mot eksisterende planer 
Kommuneplanens arealdel: Planområdet er avsatt til framtidig boligbebyggelse, og er derfor i tråd 
med arealformålet. For vurdering av størrelse på lekeplass, se kommentarer over om rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge i planlegging.  
 
Kommunedelplan for energi og klima: Det mangler kollektivtilbud forbi planområdet. Dette betyr at 
det forventes at framtidige innbyggere her blir bilavhengige.  
 

Øvrige vurderinger av planforslaget 
Atkomst til planområdet: Plankartet viser to atkomster til planområdet, en i sør og en i nord. Nordre 
atkomst har tidligere vært utformet som avkjørsel til tre eksisterende boligeiendommer. På grunn av 
at flere boenheter vil benytte denne atkomsten, må denne utformes som kryss etter vegnormalen. 
Dette innebærer at krav til frisikt øker. Eiendom 62/38 blir berørt av kravet om utvidet frisiktssone.  
 
Vegnavn: Planforslaget viser som nevnt to atkomstveger. Atkomstvegen i nord vil ha gateadresse 
Julibakka, mens ny atkomstveg i sør vil få nytt vegnavn: Bildenkleiva. 
 
Gang- og sykkelveg/ fortau langs Julibakka: I oppstartsmøtet ble det fra kommunens side informert 
om at generell regel er at ved 50 boenheter er det krav om gang- og sykkelveg eller fortau. Det ble da 
oppfordret til å ta kontakt med Statens vegvesen som ved det tidspunktet var vegmyndighet for 
fylkesveg Julibakka. I ettertid har vegmyndighet for fylkesveger blitt flyttet til fylkeskommunen.  
 
Julibakka er som kommentert under overskriften «Økonomi», definert som farlig skoleveg for 1. til 4. 
trinn. Siden det ikke går buss forbi planområdet, innebærer dette at kommunen må dekke drosje-
kostnader for at disse skoleelevene. Ideelt sett, burde det derfor vært bygget gang- og sykkelveg/ 
fortau fram til eksisterende gang- og sykkelveg langs fv. 240 Grinakerlinna. Dette er en strekning på 
ca.  1,7 km. Det ble ikke tatt inn rekkefølgekrav om dette i kommuneplanens arealdel da dette 
planområdet ble tatt inn som boligområde. Kostnader til å bygge gang- og sykkelveg/ fortau på ca. 
1,7 km ville vært et uforholdsmessig krav sett i sammenheng med antall boenheter planforslaget 
åpner opp for.  
 
Det er også gjort en vurdering om å regulere gang- og sykkelveg/ fortau kun langs planområdet. 
Administrasjonen har derfor hatt møte med fylkeskommunen. Det er faglig enighet om at Julibakka 
har for liten trafikk til at det er sannsynlig at gang- og sykkelveg vil bli prioritert i handlingsprogram 
for fylkesveger. En gang- og sykkelveg/ fortau langs planområdet vil dermed ikke bli en del av 
sammenhengende gang- og sykkelveg/ fortau.  
 
Lekeplass og uteoppholdsareal 
Det vises til vurdering over til tema «Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planlegging».  
 
Overvann og trygge flomveger 
Planforslaget legger opp til gode overvannløsninger innenfor planområdet. Overvann er planlagt 
ledet via åpne veggrøfter til et fordrøyningsanlegg i områdets laveste punkt. Trygge flomveger er 
sikret til nærmeste stikkrenne gjennom fylkesvegen. Imidlertid er overvann noe som kan bli et 
framtidig problem for bebyggelsen som ligger nord for planområdet, ned mot Randsfjorden. 
Stikkrennene som går gjennom fylkesvegen leder overvann ut mot åpne jorder og det ligger 
bebyggelse nedenfor, som kan bli utsatt for flom i ekstreme nedbørssitusjoner. Dette overvannets 
opphav er ikke bare fra dette planområdet, men kommer også fra eksisterende boligområder og 
terrenget rundt. Avrenningen kan for eksempel også bli forverret om det blir gjennomført flatehogst 
på skogsområder i nærheten. 
 



 

17 
 

Administrasjonen har hatt møte med Innlandet fylkeskommune. Her gav fylkeskommunen beskjed 
om at grøft langs fv. 2324 Julibakka fra nordvestre del av planområdet og krysset mellom 
Tomtebråtan og Julibakka må utbedres og dimensjoneres til min. 1,5 meter bredde. Det er lagt inn 
rekkefølgekrav om dette.  
 
I dette møtet var fylkeskommunen som vegeier tydelige på at deres ansvar stopper når overvannet 
er ført trygt gjennom fylkesvegen og til terreng. Rådmannen er derfor usikker på hvem som må ta 
ansvaret, dersom det i framtiden må etableres avskjæringsgrøfter eller lignende for å skjerme 
eksisterende bebyggelse.  
 
 

Rådmannens konklusjon: 
Planforslaget legger opp til en fornuftig utnytting av et område som er avsatt til boligformål i 
kommuneplanens arealdel. Det er ikke framkommet åpenbare konflikter, verken i forhold til 
lovpålagte hensyn eller i forhold til eksisterende bebyggelse og bruk av området. 
 
Planutvalget har to mulige behandlingsmåter: 
1.  Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tråd med Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. 
     Alternativ 1 
2.  Planforslaget avvises. Alternativ 2. 
 
Dette gir følgende forslag til alternative vedtakstekster: 
  
Alternativ 1:  
«I tråd med plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan for 
Bildenmoen, med plankart datert 23.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 24.02.2021 og 
planbeskrivelse datert 23.02.2021 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. 
 
Høringsfrist settes til seks uker etter kunngjøringsdato.» 
 
Alternativ 2:  
«I tråd med plan og bygningslovens § 12-11 avvises forslag til reguleringsplan for Bildenmoen, med 
plankart datert 23.02.2021, reguleringsbestemmelser datert 24.02.2021 og planbeskrivelse datert 
23.02.2021. Avslaget kan kreves forelagt kommunestyret.»   
________ 
 
Dersom alternativ 2 velges, kan argumenter for å avvise planforslaget være at det ikke er 
trafikksikker skoleveg til planområdet, at sikker flomveg helt ned til Randsfjorden ikke er løst eller at 
planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelse § 1.11 om lekeareal.   
 
Rådmannen anbefaler planutvalget å velge alternativ 1. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ved vedtak om offentlig ettersyn vil dette bli annonsert i avisa Hadeland og utleggelse på 
kommunens nettside/ planinnsyn. Berørte parter tilskrives. 
 

 
Dato: 25. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


