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SAMMENDRAG:
Arbeidet med detaljregulering av Volden næringsområde ble igangsatt ved vedtak i
planutvalget 19.02.2016 i sak 15/16. Det kom inn 13 merknader ved varsel om oppstart.
Merknadene er sammenstilt og vurdert, og omhandler grovt sett fire problemstillinger:
Krav om konsekvensutredning, jordvern, behovet for næringsarealer i Follebu/Volden,
samt bomiljø og trafikksikkerhet.
I lys av merknadene ble saken drøftet i Planutvalgets møte den 13.05.2016 for politiske
signaler i forhold til videre planprosess. Planutvalget uttalte: Planutvalget ber
administrasjonen avslutte prosessen med detaljregulering av Volden næringsområde.
Hvis det fra tiltakshaver fortsatt er et ønske om å benytte det gamle renseanlegget til
lagring av fyrverkeri mener Rådmannen det er formålstjenlig at videre
reguleringsplanprosess videreføres for å avklare rammer og vilkår for dette.

SAKSOPPLYSNINGER:
Formål med planarbeidet:
Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for næringsarealer og regulere allerede etablert
fyrverkerilager, slik at dette blir i samsvar mellom faktisk bruk og plan. I tillegg skal boligområdet
som er avsatt i kommunedelplanen vurderes regulert.
Gjeldende bestemmelser om reguleringsplanlegging:
Reguleringsplaner behandles etter bestemmelsene i Plan- og bygningslovens kap. 12. Det er opp til
kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen, å avgjøre hvilke områder som skal
reguleres og hvilke formål områdene skal legges ut til. I henhold til § 12-4 er endelig vedtatt
reguleringsplan bindende med hensyn til arealbruken.
Gjeldende kommunedelplan for Follebu:
Kommunedelplanen for Follebu ble sist revidert den 10.12.2002. Kommunedelplanen legger
rammene for arealbruken og er retningsgivende for reguleringsplanarbeidet. Området som denne
detaljreguleringen omfatter er i denne planen avsatt til framtidig byggeområde for boliger og
industri/næringsvirksomhet.
Historikk fyrverkerilager:
Planutvalget behandlet i sak 26/06 den 31.03. 2006, søknad om bruksendring av det gamle
renseanlegget til fyrverkerilager. Utvalget vedtok å gi dispensasjon fra kommunedelplanens krav om
reguleringsplan, og godkjente søknad om bruksendring av bygget til fyrverkeri på nærmere
bestemte vilkår. Fylkesmannen i Oppland påklaget dette vedtaket i brev av 28.04.2006.
Fylkesmannen framholdt blant annet at tiltaket har et slikt omfang at det utløser krav om
utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Gausdal kommune behandlet klagen
16.06.2006, saknr. 39/06. Klagen ble ikke tatt til følge. Fylkesmannen i Hedmark behandlet
klagesaken 02.10.2006 og opphevet vedtaket i planutvalget. Klagen fra Fylkesmannen i Oppland
ble tatt til følge. Pr. dags dato foreligger det derfor ingen tillatelse til bruksendring av
bygget/eiendommen til fyrverkerilager.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har 19.10.2006 gitt tillatelse til
oppbevaring av 49 900 kg fyrverkeri, fareklasse 1.3.G, på nærmere angitte vilkår. Vilkår om
tillatelse etter plan- og bygningsloven ble presisert i brev fra DSB til kommunen datert 29.04.2013.
Det ble 09.05.2007 avholdt oppstartsmøte med tiltakshaver og ASPLAN VIAK (plankonsulent) for
regulering av eiendommen gnr 134 bnr 3 til fyrverkerilager. Forslag til reguleringsplan for
OKSNES NÆRINGSOMRÅDE ble oversendt kommunen til behandling 22.09.2008.
Planforslaget ble senere meldt opp til arealplanmøte i fylkeskommunen 09.10.2008. Av møtereferat
går det fram at både fylkesmannens og fylkeskommunens representanter mente det var usikkerheter
knyttet til planforslaget blant annet med hensyn til sikkerhetssone og tillatt oppbevaringsmengde.
Fylkesmannen kunne ikke godta at det ikke var samsvar mellom sikkerhetssonen i planen og
tillatelsen fra DSB. Etter arealplanmøte kontaktet representanten fra Fylkesmannens beredskapsstab
DSB for å få en nærmere avklaring omkring denne problemstillingen. Det framgår av

tilbakemeldingen fra DSB at grenser for tillatt oppbevart mengde fyrverkeri kan fastsettes i planens
reguleringsbestemmelser, og at reguleringsplanens avgrensing gir grunnlag for at DSB`s tillatelse
reduseres fra 49,9 tonn til 2,0 tonn.
Etter dette stoppet reguleringsplanarbeidet opp.
Ny søknad om bruksendring ble behandlet i Planutvalget den 14.11.2014 i saknr. 74/14 med avslag.
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak i brev av
01.07.2015. Klagen ble ikke tatt til følge.
Igangsetting av denne reguleringsplanprosessen
Arbeidet med denne detaljreguleringen av Volden næringsområde ble igangsatt ved vedtak i
planutvalget 19.02.2016 i sak 15/16. I følge saksframlegget til saken er formålet med
reguleringsarbeidet å tilrettelegge for næringsarealer og regulere det gamle renseanlegget til
fyrverkerilager. Boligområdet som er avsatt i kommunedelplanen skal vurderes regulert.
Planforslaget ble vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII
«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Administrasjonen vurderte tiltaket til ikke å
komme inn under forskriftens kriterier, og dermed ikke måtte konsekvensutredes. Arealbruken ble
vurdert som avklart gjennom kommunedelplanen for Follebu.
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven, med
brev til berørte naboer og sektormyndigheter datert 01.03.2016. Det kom inn 13 merknader/innspill
ved varsel om oppstart. Merknadene er sammenstilt og vurdert i vedlegg 1.

VURDERING:
Kommunen tar merknadene til oppstart av planarbeidet til etterretning, og merker seg at flere
av innspillene legger vekt på følgende problemstillinger; Krav om konsekvensutredning,
jordvern, behovet for næringsarealer i Follebu/Volden, samt bomiljø og trafikksikkerhet. Se
merknadssammenstillingen (vedlegg 1) for mer detaljert vurdering av det enkelte innspill.
I lys av merknadene ble saken drøftet i Planutvalgets møte den 13.05.2016. Planutvalget uttalte
enstemmig i møtet: Planutvalget ber administrasjonen avslutte prosessen med
detaljregulering av Volden næringsområde.
Krav om konsekvensutredning
Vi tar til etterretning at vår tidligere vurdering av at planforslaget ikke utløser krav om
konsekvensutredning ikke er en korrekt tolkning av forskrift om konsekvensutredninger.
Kommunedelplanen ble vedtatt før forskriften trådde i kraft, og fylkesmannen deler ikke vår
oppfattelse av at arealene ER omdisponert til ny arealbruk ved vedtak av kommunedelplanen.
Likeledes anfører Fylkesmannen at faresonen for fyrverkerilager medfører endring av
kommuneplanen. Planområdet overstiger grensen på 15 daa jf. KU-forskriftens § 3 første ledd
bokstav b. I og med at fyrverkerilager faller inn under storulykkesforskriften mener
Fylkesmannen at planen også faller inn under KU-forskriftens § 3 første ledd bokstav c. og
vedlegg II pkt. 11 bokstav I. Det syntes klart at hvis planarbeidet skal videreføres så utløses

krav om konsekvensutredning av planen. Dette innebærer at det må utarbeides planprogram for
planprosessen.
Jordvern
Etter at kommunedelplanen ble vedtatt har jordvernet fått et vesentlig større fokus.
Tilrettelegging for næring og boligområde i planområdet vil omdisponere inntil 112 daa dyrka
jord. Fylkesmannen signaliserer at dette vil være i strid med nasjonale jordvernhensyn og kan
medføre innsigelse til planforslaget. Behovet for de dyrka og dyrkbare områdene i Volden blir
også påpekt av bondelaget og småbrukerlaget samt grunneier, som påpeker at landbruksarealet
er avgjørende for videre drift av aktivt drevet landbrukseiendom.
Behovet for næringsarealer i Follebu/Volden
Det blir av flere av innspillene reist spørsmål om nødvendigheten av og attraktiviteten til
næringsarealer og boligområde i dette området i Follebu. Administrasjonen har hatt få
henvendelser av interessenter/ næringsaktører for etablering her, til tross for at området har
vært avsatt i kommunedelplan i nesten 14 år. Tendensen er at næringsaktører søker arealer i
kommunesenteret ved Segalstad bru. Dersom kommunen ønsker næringsarealer i Follebu kan
det være vanskelig å finne tilsvarende arealer uten at disse også er konfliktfylte.
Bomiljø og trafikksikkerhet
Trafikksikkerhet blir påpekt av Statens vegvesen og berørte grunneiere. Gjennom videre
planlegging kan man etter all sannsynlighet finne bedre løsninger på atkomstsituasjonen enn
dagens adkomst. Flere av partene i saken ytrer motstand mot fyrverkerilager i dette området.
Områdets beliggenhet og naturverdier
Gausavassdraget er varig verna vassdrag, og retningslinjene vektlegger friluftslivskvaliteter i
tilknytning til vassdraget. Flomsituasjon og naturkvaliteter kommer også i betraktning i
planarbeidet. Områdets nærhet i Gausa og Finna vil kunne gi reduksjon av et vassdragsnært
friluftslivsområde og utbygging kan komme i konflikt med naturmiljøet tilknyttet vassdraget.
Konklusjon
Ut fra en helhetlig vurdering, og i lys av politiske signaler framsatt i møte i planutvalget
13.05.2016, vurderer Rådmannen at kommunen ikke bør gå videre med detaljregulering av det
ubebygde næringsområdet Volden i denne planprosessen. Jordverninteresser og minimal
etterspørsel for næringsetablering i dette området er hovedargumentasjonen for denne
vurderingen.
Når det gjelder det ubebygde boligområdet (Kolbotn) foreslår rådmannen at dette trekkes ut av
planavgrensningen. Kommunen vil i pågående rullering av kommuneplanens arealdel kunne
vurdere om boligområdet videreføres i kommuneplanens arealdel ut fra en helhetlig vurdering
og i lys av forventet behov for boliger i neste tiårsperiode.
Fylkesmannen i Oppland har, i likhet med kommunen sin tidligere saksbehandling, lagt vekt på
at omdisponering av det tidligere renseanlegget til lagersted for fyrverkeri bør avklares
gjennom reguleringsplan. Vi står fortsatt fast på dette. Et planarbeid vil sikre bred

medvirkning, og avklaring av alle relevante forhold og konsekvenser. Planarbeidet vil gi
rammer for arealbehovet og sikkerhetsavstand (fareområde) rundt anlegget. Rammer for drift
av tiltaket vil kunne gis gjennom juridisk bindende reguleringsbestemmelser. Adkomstveg fra
offentlig veg må inngå i planområdet og konsekvensutredningen.
For å kunne lagre fyrverkeri på eiendommen 134/3 er det påliggende at planarbeidet
videreføres for å få en endelig avklaring for tillatt bruk av eiendommen. Rådmannen ser det
som ønskelig at det er god framdrift i planarbeidet, og ser det som en fordel at kommunen er
aktiv part i prosessen.
Siden det ikke er politisk vilje til å omdisponere dyrka mark til bolig- og næringsareal i
Volden/Kolbotn reduseres kommunens interesser i det igangsatte planarbeidet. Det legges
derfor til grunn at samarbeidsavtale mellom tiltakshaver og kommunen vurderes på nytt ut fra
at det heretter er hjemmelshaver på 134/3 som har størst interesse av det videre planarbeidet.
Går tiltakshaver bort fra ønsket om å benytte det tidligere renseanlegget til lagring av
fyrverkeri faller grunnlaget for å gå videre med planarbeidet bort, da eiendommen er avsatt til
næring i gjeldende plan, og eiendommen er fradelt og bebygd.
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende
vedtak:
1. Planutvalget ser regulering av nytt boligområde (Kolbotn) og næringsområdet i Volden
som konfliktfylt i forhold til nasjonale jordvernmål og driftsulemper for
landbrukseiendom i aktiv drift. Ubebygd del av næringsområdet, som ligger på dyrka
mark, videreføres ikke.
2. Hvis tiltakshaver opprettholder ønske om å benytte eiendommen 134/3 til lagring av
fyrverkeri skal arealbruk og premissene for tiltaket avklares i medhold av plan- og
bygningsloven i form av en detaljreguleringsplan. Vilkår for videre planarbeid:
a. Planavgrensningen må omfatte eiendommen 134/3 med sikkerhetssone
(hensynssone fare), og adkomst til tomten fra offentlig veg.
b. Hensynssone fare innarbeides i planforslaget i tråd med sikkerhetsavstand
oppgitt i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 7-3 ut fra
maksimalt tillatt mengde eksplosiver.
c. Planen utløser krav om konsekvensutredning jf. KU-forskriftens § 3 første ledd
bokstav c. og vedlegg II pkt. 11 bokstav I. Planprogram må utarbeides og
fastsettes som grunnlag for videre planprosess.
d. Bomiljø- og trafikksikkerhet gis særlig vekt i konsekvensutredningen.
e. ROS-analyse utarbeides jf. reglene i pbl § 4-2.
f. Merknadssammenstillingen fra varsel om oppstart legges til grunn i
planarbeidet.

g. Planutvalget mener det er formålstjenlig at kommunen fortsatt er aktiv part i
planarbeidet for å sikre framdrift i prosessen, samt endelig avklaring av
framtidig bruk av eiendommen 134/3 og tydelige rammer for dette.
Planutvalget behandlet saken den 10.06.2016 sak 40/16
Behandling:
Jan Erik Kristiansen fremmet følgende forslag:
Planutvalget ber administrasjonen om å avslutte prosessen med å detaljregulere Volden
næringsområde.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og Kristiansens forslag ble Kristiansens
forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Vedtak:
Planutvalget ber administrasjonen om å avslutte prosessen med å detaljregulere Volden
næringsområde.

