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SAKSFRAMLEGG 
 
Ark:  L12  Arkivsaksnr.: 19/568  l.nr. 19/4115 

Kommune Styre, råd, utvalg m.v.  Møtested Møte Dato 
Søndre Land   Rådhuset  

 Saksbehandler: Lars Harald Weydahl 
 

Sak: PLANPROGRAM FOR KLINKENBERGTOPPEN BOLIGOMRÅDE - VARSEL OM 
PLANOPPSTART OG UTSENDELSE AV PLANPROGRAM PÅ HØRING OG OFF. 
ETTERSYN  

 
Innstilling til vedtak:  
Formannskapet i Søndre Land vedtar i medhold av Plan- og bygningsloven §§12-8 og 12-9 at 
det varsles planoppstart for Klinkenbergtoppen boligområde i Hov, samtidig som vedlagte 
forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til planprogram, detaljreguleringsplan for Klinkenbergtoppen boligområde i 
Hov 

2. Befaringsrapport - Arkeologisk registrering 6.juni 2018 
 
Bakgrunn:  
Søndre Land kommune har i kommuneplanens samfunnsdel følgende mål vedr. bosetting: 
 

Vi vil at Søndre Land skal være en attraktiv bo- og aktivitetskommune for folk i alle livets faser.  
 
Vi  skal 

 Ha et variert boligtilbud med både leiligheter, rekkehus og eneboliger på attraktive 
tomter 

 Markedsføre kommunen som et attraktivt sted å bo 

 Støtte opp om en sentrumsutvikling i Hov med økt aktivitet, økt handel og flere sosiale 
møteplasser 

 
Det har siste åra vært mangel på eneboligtomter sentrumsnært i Hov.  I kommuneplanens 
arealdel i 2016 ble et privat initiativ om et boligfelt på ca.33 dekar lagt inn som boligformål.  
Totalt boligareal har økt til om lag 115 dekar, bl.a. for på best mulig måte utnytte investeringer 
i infrastruktur som vann/avløp og veg/fortau samtidig som det er ønskelig med større 
boligutbygging enn kommuneplanen la opp til. Planavgrensningen i planprogrammet er på 
totalt 150 dekar, da er også tilførselsveger og noen eksisterende boligeiendommer 
medregnet.  
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Fig: Avgrensning av planområdet i planprogrammet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planarbeid som ellers er i gang i Hov er Grettejordet 
og Klinikken.  Disse områdene er påregnelig med 
flermannsboliger/leilighetsbygg, og vil ikke dekke behovet for selveiertomter med eneboliger.  
Så langt planlegges det for overvekt av 1-2manns boliger, eventuelt med utleieenhet, på 
Klinkenbergtoppen.  Unntaksvis konsentrert småhusbebyggelse om det skulle ligge til rette for 
dette. 
 
Planprogrammet legger rammer for det videre planarbeidet og er påkrevd når det planlegges 
for boligutbygging utover de rammer som kommuneplanens arealdel gir.  Det legges opp til 
konsekvensutredning av følgende tema: 

1. Konsekvensen av utbyggingen i forhold til automatisk fredete kulturminner og       
kulturminner av nyere historie.  
2. Konsekvensen av utbyggingen i forhold til landbruks-, natur- og friluftsinteressene 
3.Konsekvensen av utbyggingen i forhold til flomveger og overvannshåndtering 
4.Konsekvensen av utbyggingen i forhold til landskap 

 
Det vil i planarbeidet også belyses andre problemstillinger og temaer, eks. trafikksikkerhet, 
sikring av friluftsliv i området omkring, sikring av barn og unges interesser, hvordan prinsipper 
i «Connected Living» kan ivaretas m.m.  Dette er nærmere beskrevet i planprogrammet. 
 
Det ble sommeren 2018 gjennomført en arkeologisk befaring og registrering fra Oppland 
fylkeskommune.  Rapporten her er vedlagt og beskriver nærmere funn i området, både av 
automatisk freda kulturminner og kulturminner av nyere historie. 
 
Etter vedtatt planprogram høsten 2019 vil videre planarbeid foregå med bistand fra eksternt 
planfirma. Etter oppsatt framdriftsplan er det ventet vedtak av detaljreguleringsplanen innen 
sommerferien 2020. 
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Vurdering:  
Det er vurdert at Klinkenbergtoppen framstår attraktivt gjennom gode utsikt og solforhold, 
nærhet til eksisterende barnehage og rimelig nærhet til sentrum. 
 
Det har vært en utfordring med en realistisk planavgrensning i forhold til framtidig bebygd 
areal.  Det er i nåværende fase usikkert hvordan de ulike utbyggingstrinn blir og hvilke 
områder som viser seg uaktuelle å bygge ut.  Det er påregnelig med en hensynssone uten 
utbygging i et registrert kulturminnefelt, andre områder er relativt bratte og derfor mindre 
aktuelle for utbygging. Det er også viktig at alle tomter er attraktive og salgbare. Et realistisk 
anslag kan være 50-80 boligtomter. Dette vil kunne dekke etterspørselen etter boligtomter 
nær Hov kanskje i 10-15 år framover.  Videre planarbeid vil avklare hvordan området deles 
opp i utbyggingstrinn. 
 
Det er tatt med i planområdet deler av Grettegutua og Åsvegen for å sikre muligheten for 
breddeutvidelse av tilførselsveger, eventuelt med fortau.  Om dette gjennomføres er mest 
usikkert for Åsvegen, men arealet er valgt tatt med i tilfelle dette viser seg å være nødvendig.  
Det er også valgt tatt med noe areal for å sikre overgang over jernbanen for gående/syklende 
lengst sør i planområdet siden dette er en mulig trasè for skolebarn retning Fryal gjennom 
Hov syd. 
Noen eksisterende boligeiendommer ligger innenfor planavgrensningen, dette kan sikre gode 
helhetsløsninger og utviklingsmuligheter for boligeiendommene det gjelder. 
 
Kommunen har vært i dialog og fremforhandlet en opsjonsavtale med de tre grunneierne som 
er berørt av vedtatt planområde i kommuneplanens arealdel, også for utvidelse av arealet. 
Dette er vist i planprogrammet.  I tillegg har kommunen hatt dialog med en grunneier som 
grenser inntil dette området i nord som kan være interessert i noen boligtomter på sitt areal.  
Dette arealet er derfor også med innenfor planavgrensningen. 
 
Det legges opp til folkemøte/åpent møte i høringsperioden for planprogrammet. 
 
Rådmann vurderer at planprogrammet gir gode føringer for det videre planarbeidet og 
anbefaler at planprogrammet legges ut på høring og offentlig ettersyn samtidig som det 
varsles oppstart av planarbeidet. 
 
 
 

Arne Skogsbakken 
rådmann 

 
 
  Lars Harald Weydahl 
  saksbehandler 
  dato: 08.04.2019 
 

 


