
 
  
 
 

Samfunnsutvikling - Kommunal veiledning plan 
 
 

Dato:  07.09.2020 
Referent: Ingvill Helset 

Arkivreferanse:  2020/190 -7 

Møtereferat planforum 26082020 
 
Til: 
SØR-AURDAL KOMMUNE 
 

 
 

Referat planforum 26082020, møtet ble avholdt på teams. 

Til stede: 
Organisasjon Navn e-post 
Sør-Aurdal 
kommune 

 Bente.Lindahl@sor-
aurdal.kommune.no;  

  mikael.franzen.ronningen@sor-
aurdal.kommune.no;  

  hans.solbrekken.ruud@sor-
aurdal.kommune.no;  

  marit.hougsrud@sor-
aurdal.kommune.no;  

  marie.kristine.odegard@sor-
aurdal.kommune.no;  

   
Fylkesmannen Kristian Pedersen krbpe@fylkesmannen.no;  
 Kjell Kristiansen fmhekek@fylkesmannen.no;  
 Gaute Gangås FMOPGRU@fylkesmannen.no;  
 Runa Bø FMOPRBO@fylkesmannen.no;  
   
NVE Sigrid Langsjøvold sjl@nve.no;  
   
IFK  ole.christian.bang@innlandetfylke.no;  
  ingvill.helset@innlandetfylke.no;  
 Mildri Een Eide mildri.een.eide@innlandetfylke.no 

 
 Kristin Reithaug kristin.ryen.reithaug@innlandetfylke.no 

 
 

1. Planforum er ikke arena for å trekke innsigelser eller forhandle om innsigelser.  

2. Innsigelse 1. NVE kan ikke trekke innsigelsen i planforum. NVE sin innsigelse er teknisk. NVE 
oppfordre kom til å komme tilbake med en mail i forkant.  

3. Innsigelse 2. SVV, FMI og IFK. Innsigelse til område N1. 

a. SVV sin innsigelse – teknisk og er foreslått endret i notatet.  

b. FM har innsigelse mot jordvern og flom. Jordvern er enten-eller. Å finne kompromiss er 
ikke enkelt for FM. Krevende å gå med på et kompromiss som krever midlertidighet. 
Moderne campingplasser krever store inngrep ift infrastruktur osv. FM er ikke ute etter å 
gi en midlertidighet. Dette er snakk om en omdisponering av dyrka mark. FM oppfordrer 
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kommunen til å se alternativer -hvilke andre muligheter finnes? Men det er viktig å lytte til 
kommunen for å se hvilke vurderinger som er gjort. FM ser på helheten. Obs: Her må vi 
huske flom, støy og en campingplass sin egnethet på dette området.  

Kommunen: fra politisk hold: Selvfølgelig tenker vi på jordvern. Men det er bratt og trangt 
i Bagn. Skal vi ha sentrumsutvikling i Bagn kommer vi ikke utom noe av den dyrka marka vi 
har i/ rundt sentrum. Trenger variasjon i tilbudet vårt. Dyrkamark har økt de siste åra.  

Admin sin side: camping og næring – forslaget er konkret basert på en grunneiers 
vurdering om næringsutvikling. Denne gården ble veldig hard berørt av E16-utbyggingen. 
Mye av deres areal er blitt borte. Det er derfor også snakk om en næringsutvikling.  

c. FK: Vanskelig å bare stryke innsigelsen. Kommunen må se på helheten. Har stor forståelse 
for kommunens behov. Ønsker å se området som en del av utviklingen av Bagn sentrum. 
Vanskelig å tenke seg tilbakeføring.  

d. Vi får til en befaring sammen så vi kan se på dette og andre områder.  

4. Innsigelse 3: Områder til boligformål, til offentlig formål og til bygg og anlegg: områdene B3, B5, 
B10, BA1 og O2. Innsigelsene er gitt med bakgrunn jordvernhensyn og føringer i regional plan for 
attraktive byer og tettsteder.  

a. FK: Vanskelig å si noe om hvert enkelt område. Store tomtereserver ser det ut som i 
planmaterialet deres. Derfor mener vi at vi må se alt under ett. Hva er behovet for 
tilgjengelige boliger i Bagn? Vi må se alt under ett. Totalt antall og sentrum. Derfor 
vanskelig at selve sentrum ikke er inne i kdp. Oppfordrer igjen kommunen til å ta med 
reguleringsplan for sentrum inn i kdp.  

b. Kom: Har ikke den store tomtereserven som f.kom mener vi har. De er ikke reelle.   

c. FM: Da må dere ta ut tomtene som ikke er reelle. Eldre planer skal fremdeles gjelde i kdp. 
Boligområdene/ områdene øst for elva er mer problematisk enn det vest for elva.  

d. Område O2: Kommunen ønsker at planforum har kjennskap til det før vi kommer. Tanken 
er barnehage. Har ikke barnehage i Bagn i dag. Kommunen ønsker å kunne tilby en bedre 
tomt/ plassering til barnehagen. Stort behov for utvikling. Kommunen er preget av 
befolkningsnedgang. Ordfører tilføyer at ingenting i Bagn er usentralt. Alt er nært. 

5. Oppsummert: Vi har etablert en dialog og er på vei for å se på muligheter. Vi avventer invitasjon 
fra kommunen vedr befaring i kommunen. Gjerne før ny plan er på høring.  

 
  
 
Kopi til: 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
STATENS VEGVESEN 
FYLKESMANNEN I INNLANDET 

 
 


