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REVIDERT VARSEL OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR FOSSUMJORDET 

 
Det vises til tidligere utsendt varsles om endring av reguleringsplan for Fossumjordet den 13.05.2020 

med frist for innspill den 05.06.2020.  

 

Det har kommet innspill i varslingsperioden fra Trysilhus som skal bygge ut områdene BBB2 og BKB1 

lengst sør på Fossumjordet. De ønsker å endre internfordelingen av antall boenheter innenfor BBB2 

og BKB1 ved å flytte boenheter fra BBB2 til BKB1.  

 

Punkt 4.1.2 i reguleringsbestemmelsene setter krav til at det skal bygges minimum 409 boenheter på 

Fossumjordet. Planen er delt inn i 12 byggeområder og det er satt et minimumstall for antall 

boenheter i hvert byggeområde.  

 

BBB2 og BKB1 skal sammenlagt bygges ut med mimimum 90 enheter. Forslaget til endring varslet 

13.05.2020 var minimum 74 boenehter på BBB2 og minimum 16 boenheter på BKB1. Trysilhus 

ønsker en annen internfordeling på feltene som er bedre tilpasset det Trysilhus har planlagt å bygge. 

Trysilhus ønsker 58 enheter på BBB2 og 32 enheter på BKB1. Totalt antall er det samme, med minum 

90 enheter for BKB1 og BBB2.   

 

 
Endret plankart for Fossumjordet.  

Til 

Berørte grunneire, naboer, private og 

offentlige instanser 

27.05.2020 

5197744/akn 

Arne Aukland 

Dato: 

Vår ref.: 

Deres ref.: 

 



 

Side 2 av 3 
 

I forhold til varslet endring 13.05.2020 redusers antall boenheter fra 74 til 58 på BBB2 og øker fra 16 

til 32 på BKB1.  

 

Tabellen under viser gjeldende antall boenheter innenfor hvert delområde, og forslag til endring 

varslet 13.05.2020:  

Delfelt Minimum antall 

boenheter gjeldene plan 

Forslag til endring i 

antall boenheter 

Endring 

BKS1 4 2 -2 

BKS2 12 12 0 

BKS3 28 28 0 

BKS4 12 12 0 

BKS5 18 18 0 

BKS6 16 16 0 

BKS7 12 8 -4 

BBB1 120 120 0 

BBB2 93 74 -19 

BBB3 18 10 -8 

BBB4 52 93 +41 

BKB1 24 16 -8 

Totalt 409 409  

 

Tabellen under viser gjeldende antall boenheter innenfor hvert delområde, og forslag til endring slik 

Trysilhus ønsker det:  

Delfelt Minimum antall 

boenheter gjeldene plan 

Forslag til endring i 

antall boenheter 

Endring 

BKS1 4 2 -2 

BKS2 12 12 0 

BKS3 28 28 0 

BKS4 12 12 0 

BKS5 18 18 0 

BKS6 16 16 0 

BKS7 12 8 -4 

BBB1 120 120 0 

BBB2 93 58 -35 

BBB3 18 10 -8 

BBB4 52 93 +41 

BKB1 24 32 +8 

Totalt 409 409  

 

 

Vurdering: 

BBB2 er på 7,1 daa og BKB1 på 4,0 daa. Forslaget til endring varslet 13.05.2020 hadde en utnyttelse 

på 10,5 boliger per dekar for BBB2 og 4 boenheter per dekar for BKB1. Med ønsket endring fra 

Trysilhus får BBB2 8,1 boliger per dekar og BKB1 8 boliger per dekar. Det gir en jevnere fordeling av 

utnyttelsen på de deleområdene som Trysilhus skal bygge.  

 

Minimumsantallet på 409 boenheter totalt innenfor planområdet endres ikke. 
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Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd: 

I plan- og bygningsloven § 12-14, annet ledd heter det følgende: «Kommunestyret kan delegere 

myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke 

gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører 

hensynet til viktige natur- og friluftsområder». 

 

Ønskede endringer anses i liten grad å påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, vil ikke gå utover 

hovedrammene i planen, og vil heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Vi 

vurderer at dette er en liten endring der hovedutvalget er delegert myndighet til å fatte vedtak, jfr.  

pbl. § 12-14, andre ledd. 

 

Videre prosess 

Etter at merknadsfristen er gått ut vil innkomne merknader bli sammenstilt og kommentert og 

supplert i en videreutvikling av dette brevet, som da omformes til en formell søknad om endring av 

reguleringsplan som sendes til kommunen. 

 

Merknader til varsel om endring av reguleringsplanen sendes innen 12.06.2020 til: 

alf.kristian.nyborg@norconsult.com.   

 

På grunn av revidert varsel kan det om ønskelig gis en utsatt frist som følge av foreslåtte endringer i 

dette brevet. Henvendelse om utsatt frist rettes til: 

alf.kristian.nyborg@norconsult.com eller telefon 92653732. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norconsult AS 

 
Alf Kristian Nyborg 

Arealplanlegger 

Tlf.: 92653732  

e-post: alf.kristian.nyborg@norconsult.com 

 

 

Vedlegg:   

1. Forslag til bestemmelser, 26.05.2020 
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