
Planprogram for detaljreguleringsplan for del av gnr. 59/bnr. 1 – Hovlandsvegen i  
Søndre Land kommune  Side 1  
 

 
 

Plan ID: 0536057  
   

Planprogram for reguleringsplan 
Hovlandsvegen i Hov,  
Søndre Land kommune 

 

21.01.2021  
Planprogrammet er utarbeidet av Areal+.   
Planprogrammet er revidert av Søndre Land kommune etter 2. gangs høring våren 2018 
for sluttbehandling i formannskapet 10. februar 2021.        

                               
 

  



Planprogram for detaljreguleringsplan for del av gnr. 59/bnr. 1 – Hovlandsvegen i  
Søndre Land kommune  Side 2  
 

 
 
 

Innhold 
 

Forord ........................................................................................................................................3 

1 Bakgrunn ................................................................................................................................5 

2 Planprosess og medvirkning ..................................................................................................6 

2.1 Organisering ....................................................................................................................6 

2.2 Medvirkning ....................................................................................................................6 

3 Planprogram ...........................................................................................................................7 

4 Områdebeskrivelse og rammer for planarbeidet ....................................................................7 

4.1  Beliggenhet .................................................................................................................7 

4.2  Naturgrunnlag .............................................................................................................9 

4.3  Plangrunnlaget ............................................................................................................9 

4.4 Vurdering av alternativer for omdisponering av matjord .............................................11 

5 Tiltaket .................................................................................................................................13 

5.1  Innhold og avgrensning ............................................................................................13 

6 Plan- og utredningsarbeidet videre ......................................................................................15 

6.1  Konsekvensutredningstema ......................................................................................15 

6.2 Metode for KU ..............................................................................................................20 

6.3  Planbeskrivelsen; problemstillinger og krav til innhold ...........................................21 

7 Medvirkning – planprosess ..................................................................................................21 

8 Framdriftsplan ......................................................................................................................22 

 
 
  



Planprogram for detaljreguleringsplan for del av gnr. 59/bnr. 1 – Hovlandsvegen i  
Søndre Land kommune  Side 3  
 

Forord  
I saksfremlegg til formannskapet (sak 16/36-11) fremgår det at bakgrunnen for planarbeidet 
var forespørsel til grunneier Nils Kristian Blom på Grette gård (59/1) fra en 
næringsdrivende i 2015 om næringsareal i området.  Det ble den gang søkt om 
dispensasjon, som ble trukket på grunn av negativ innstilling fra regionale myndigheter.  
Dispensasjonssøknaden er derfor ikke realitetsbehandlet av formannskapet. 
 
Initiativ til «Reguleringsplan for Hovlandsvegen» startet deretter som et privat planforslag 
ved grunneier Nils Kristian Blom på Grette gård, jf. referat fra forhåndskonferansen 
7.1.2016 mellom kommunen, grunneier og Petter Mogens Lund i Areal+ som konsulent 
(sak 16/36-1).  I referatet fremgår krav om planprogram fordi planforslaget ikke er iht. til 
overordnet plan (kommuneplanens arealdel fra 2001/det vises også til pågående arbeid med 
kommuneplanens arealdel 2016 - 2026).  Pga. omdisponering av dyrket mark (jordvern) var 
det også klart at reguleringsplanen ville medføre planbeskrivelse med 
konsekvensutredning.  Temaer for konsekvensutredning synes ellers ikke å ha blitt 
utfyllende drøftet i oppstartsmøtet/forhåndskonferansen i 2016 (temaene fastsettes i 
planprogrammet).     
 
Areal+ utarbeidet deretter forslag til planprogram «Detaljreguleringsplan for del av gnr. 
59/bnr. 1 Hovlandsvegen».  Formannskapet vedtok 12.10.2016 iht. PBL §§ 12-8 og 12-9 å 
varsle oppstart for reguleringsplan Hovlandsvegen og legge planprogrammet ut til offentlig 
ettersyn, jf. sak 16/36-11.  I saksfremlegget fremgår for øvrig at formannskapet peker på 
«… at det kan være ønskelig å utvikle området med tanke på forretningsvirksomhet». 
 
Kommunens arkiv viser at formannskapets vedtak ble oversendt til Nils Kristian Blom i 
brev datert 12.10.2016 (sak 16/36-14).  Her ble det blant annet gjort oppmerksom på at 
varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet skal skje ved utsending av 
høringsbrev etc., og at dette arbeidet vanligvis gjøres av planfirmaet.  Det gjøres for øvrig 
også oppmerksom på at annonse og høringsbrev skal innom saksbehandler i kommunen for 
kvalitetskontroll før det sendes ut.  Ingen dokumenter tilsier at formannskapets vedtak 
12.10.2016 ble effektuert.  Det neste dokumentet i saken er oversending av budsjett for 
kulturminneregistrering i forbindelse med planarbeid for Hovlandsvegen på kr 196 989.  
Brevet fra Kulturarv i Oppland fylkeskommune er datert 13.1. 2017 (16/36-15).   
 
Planarbeidet ble gjenopptatt i møte 2.11.2017 etter henvendelse fra Areal+ med ønske om 
fornyet forhåndskonferanse. Vinger AS ved Stian Ryen og Per Tore Teksum hadde da 
overtatt som planfremmer av den private reguleringsplanen.  De videreførte planarbeidet 
med Areal+ som konsulent, jf. sak 16/36-17.  Opprinnelig areal var 185 x 35 meter dyrket 
mark.  Forslagsstiller ønsket å utvide området i bredden med ca. 10 – 15 meter, eventuelt å 
redusere lengden på arealet noe.  Møtet ble protokollført som fornyet oppstartsmøte i 
plansaken. 
 
Planprogrammet ble deretter omarbeidet noe.  Blant annet ble plangrensen utvidet til å 
omfatte deler av Hov bilverksted i nord.  I møte 17.1.2018 vedtar Formannskapet iht. PBL 
§§ 12-8 og 12-9 å varsle planoppstart for detaljreguleringsplan for Hovlandsvegen og legge 
planprogrammet ut til høring og offentlig ettersyn.  Temaene som skal berøres i 
konsekvensutredningen er listet opp i saksfremlegget.  I rådmannens vurdering fremgår det 
at den vesentligste problemstillingen er «… hvordan utvidelsen av forretningsområdet syd i 
Hov sentrum henger sammen med og legger premisser for videre utvikling av eksisterende 
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Hov sentrum.»  Rådmannen vurderer videre at utvidelsen av forretningsformål er positiv i 
Hov syd hvis det etableres forretninger som ikke eksisterer i Hov sentrum i dag.  Flytter 
derimot eksisterende forretninger i Sentrumsvegen til det det nye forretningsområdet, kan 
konsekvensen bli negativ for Sentrumsvegen som handlegate, jf. sak 16/36-18. 
 
Høringsbrevet med varsel om oppstart av reguleringsplan for Hovlandsvegen og høring av 
forslag til planprogram ble sendt av Søndre Land kommune i brev 26.1.2018.  
Høringsfristen var 12.3.2018. I høringsperioden innkom 12 høringsuttalelser.  Derav 
høringsuttalelse fra 7 offentlige høringsparter og 5 private parter.   
 
På grunn av innkomne merknader med ønske om utvidelse av planområdet ble revidert 
planprogram sendt på 2.gangs høring av Areal+ i perioden 4.7 – 20.8.2018.  Plangrensa var 
da utvidet til nåværende plangrense ved sluttbehandling av planprogrammet i 2021.  Ved 2. 
gangs høring av øvrig del av planprogrammet var ikke endret iht. innkomne merknader 
etter 1. gangs høring.  Regionalenheten i Oppland fylkeskommune, Kulturarv i 
Opplandfylkeskommune og Fylkesmannen hadde ikke merknader til utvidelsen av 
planområdet ved 2. gangs høring.    
 
Vinger AS trakk seg fra planarbeidet etter den reviderte høringen av planprogrammet i 
august 2018.  Opphør av arbeidet som et privat reguleringsplanforslag bekreftes imidlertid 
først i en epost 20.3.2019, jf. 18/1700-1.    
 
I 2020 ble planarbeidet tatt opp igjen av Søndre Land kommune som en offentlig 
reguleringsplan.  Kommunen avklarte dette med Vinger AS og Areal+ som konsulent i 
epost datert 5.10.2020, jf. sak 18/1700-3.   Deretter videreføres planen som en offentlig 
reguleringsplan, først med et varsel om arkeologisk registrering av planområdet for 
avklaring i forhold til KML 1978 § 9 og 10 til grunneier Nils Kristian Blom.  De 12 
høringsuttalelsene som forelå etter 1. gangs høring var ikke merknadsbehandlet av Areal+.  
I brevet av 13.10.2020 fremgår det at planprogrammet sluttbehandles av formannskapet så 
snart det er endret som følge av merknadsbehandlingen. 
 
At Søndre Land kommune fremmer planen som offentlig reguleringsplan skyldes dialog 
med Hov bilverksted over tid.  Med nåværende beliggenhet i næringsområde N1 har 
verkstedet begrensede utviklingsmuligheter i forhold til nye EU-krav.  Verkstedet  
ønsker derfor å flytte til Grettejordet/Hovlandsvegen.  For kommunen medfører det 
mulighet for å transformere Hov bilverksted/deler av N1 fra næring- til forretningsformål.  
Sistnevnte område er eksponert mot Fv. 34 Randsfjordvegen og er vesentlig bedre egnet til 
forretningsformål sammenlignet med området «bak» Rema og Europris.  Sistnevnte er 
bedre egnet som næringsareal.  Flytting av bilverkstedet og transformering av deler av 
næringsområdet N1 fra næring til forretning vil få betydning for fremtidig 
sentrumsutvikling og trafikale forhold.  Blant annet mulighet for å knytte sammen 
Sentrumsvegen og Hov sentrum syd.  Utfordringer i planområdet må følges opp med 
endring av tilgrensende reguleringsplaner i Hov sentrum.  Dette er et arbeid i konseptfasen 
som kommunen er godt i gang med.   

 
Planprogrammet gjelder utarbeidelse av et offentlig reguleringsplanforslag jfr. PBL § 12-3. 
Planområdet omfatter Hovlandsvegen, adkomst til Hov Bilverksted og areal tilhørende 
Grette gård, med status som LNFR i gjeldende kommuneplan 2016 – 2026. Planinitiativet 
utløser krav om planprogram, planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse. 
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Reguleringsplanforslaget vil videre bli behandlet iht. Plan- og bygningsloven kap 12, 
naturmangfoldloven §§ 8 - 12, jordloven, kulturminneloven og konsesjonsloven.  
 
Hensikten med planprogrammet er å få god og oversiktlig planprosess, å avklare hvilke 
temaer som skal konsekvensutredes og hvilke tema som skal beskrives. Det vektlegges en 
oversiktlig og tydelig prosess for å sikre god medvirkning for berørte parter.    
 
Planarbeidene fram til 2. gangs høring ble utført av Areal+ AS ved arealplanlegger Petter 
Mogens Lund og Andreas Lindheim.  Merknadsbehandlingen og endring av 
planprogrammet etter 2. gangs høring er utført av arealplanlegger Lars Erik Narmo. 
 
Etter høring/offentlig ettersyn har Søndre Land kommune foretatt justeringer i 
planprogrammet. Kommunen vurderer at planprogrammet er endret iht. innkomne 
merknader og at endringene ikke er av en slik art at det er nødvendig med ny høring 
planprogrammet.  

 
  

1 Bakgrunn  
 
Bakgrunnen for planarbeidet er behovet for å utvikle og legge til rette for nytt næringsareal/ 
forretningsareal i Hov sentrum, langs Hovlandsvegen. Søndre Land kommune har stilt krav 
om at slik utvikling bare kan skje i samsvar med godkjent planprogram, 
detaljreguleringsplan med planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, konsekvensutredning 
og ROS-analyse.   
 
Planområdet er totalt 17,8 da, derav 8,5 da fulldyrket mark og 2,2 da dyrkbar mark 
tilhørende Grette gård med status LNFR i gjeldende kommuneplan 2016 - 2026.  Ca 10 daa 
av planområdet ønskes regulert til nytt næringsområde (inklusiv vegetasjonsskjerm, se 
under).  Ca 3,5 da, som er regulert til næring i dag, ønskes omregulert til forretning.  Øvrig 
eksisterende regulert areal i planområdet er Hovlandsvegen, en kommunal samleveg som 
adkomst til Hov bilverksted og adkomst til boligområdene sør for Hov sentrum syd.  
Planen vil medføre breddeutvidelse av Hovlandsvegen med fortau eller gang-/sykkelveg.  
Utvidelsen av planområdet, som følge av merknad fra Statens Vegvesen ved 1. gangs 
høring, medfører vurdering av ny kryssutforming som utkjøring fra 
Hovlandsvegen/parkeringsplassen i Hov sentrum syd mot Fv. 34 Randsfjordvegen  
  
Langs planområdets østre grense, mot dyrka mark på Grettejordet ønskes en 
vegetasjonsskjerm på ca 5 meters bredde.  I forbindelse med vegetasjonsskjermen vurderes 
også overvannshåndtering og flomsikring for 200 års flom for høyereliggende 
arealer/boligfelt utenfor planområdet.  Dette inngår som del av en helhetlig plan for 
overvannshåndtering/flomsikring av Hov sentrum syd.  
 
Arealformålene i reguleringsplanen vurderes regulert til:  
Bebyggelse og anlegg (forretning- / næringsbebyggelse og trafo-/ nettstasjon).  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (veg, annen veggrunn, gang-/sykkelveg eller 
fortau).  
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Grøntareal: grønnstruktur, og landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR). 
Planen vil vise omfang og lokalisering av disse arealene.  
  
Detaljreguleringsplanen vil omfatte plankart med arealformål, planbestemmelser, 
planbeskrivelse med konsekvensutredning og vurdering av temaene beskrevet i 
planprogram. Videre blir det utarbeidet illustrasjoner, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), 
landskapsanalyse, trafikkanalyse og analyse av virkningen av handelen i Hov sentrum syd i 
forhold til øvrig del av Hov sentrum, spesielt etablert virksomhet i Sentrumsvegen.  
 
2 Planprosess og medvirkning  

 
2.1 Organisering 

Planarbeidet ble opprinnelig ledet av Areal+ AS med grunneier Nils Kristian Blom og senere 
Vinger AS v/Stian Ryen som planfremmer.  Det var da naturlig at kommunen og 
handelsstanden deltok i planarbeidet sammen med planfremmer som del av ei 
referansegruppe for prosjektet.  Etter at Søndre Land kommune overtok planarbeidet som en 
offentlig reguleringsplan i 2020 er det ikke lenger behov for en slik referansegruppe. Videre 
vil handelsstanden i Hov medvirke til planarbeidet som del av en ordinær høringsprosess. 
   

2.2 Medvirkning 
Iht. PBL § 4 – 1 skal planprogrammet gjøre rede for planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt. 
 
Som nevnt i forordet har utarbeidelsen av planprogrammet strukket seg over tid og at 
planarbeidet er endret fra privat til offentlig reguleringsplan.  Det har vært invitert til 
medvirkning til planprogrammet med 12 høringsuttalelser i forbindelse med 1.gangs høring 
våren 2018 og 3 høringsuttalelser i forbindelse med 2. gangs høring 2018 (offentlige og 
private høringsparter).  Foreliggende planprogram er endret iht. til innkomne merknader til 
planprogram, jf. merknadsbehandlingen. 
 
 
Ved utarbeidelsen av plandokumentene vil det legges opp til innspill i prosessen fra 
grunneiere og aktuelle parter.  I annet reguleringsplanarbeid i sentrum har kommunen av og 
til gjort den erfaringen at skriftlige henvendelser fra kommunen til grunneierne ikke er 
formidlet videre til leietakere.  Medvirkning undervegs av alle relevante parter er viktig og 
kommunen vil ha spesielt fokus på å nå også leietakere i den videre planprosessen. 
 
Det vil bli invitert til åpent folkemøte om reguleringsplanen i forkant av høringen av 
plandokumentene.   Iht. vanlig prosedyre vil folkemøtet bli annonsert i OA og med brev til 
parter, andre direkte berørte.  Tidspunkt for folkemøte avklares senere, men folkemøtet 
arrangeres slik at det er mulig å innarbeide innspill i planen før den legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Reguleringsplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn i min. 6 uker.  Iht. 
til vanlig prosedyre for større reguleringsplaner i kommunen presenteres planforslaget i 
regionalt planforum før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  Dette sikrer 
innarbeiding av regionale innspill i planforslaget før offentlig ettersyn.   
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3 Planprogram  
Reguleringsplan for Hovlandsvegen er ikke iht. til overordnet plan (kommuneplanens 
arealdel 2016 - 2026).  Det medfører krav om planprogram.  Krav om planprogram utløses 
også på grunn av vesentlige virkninger for miljø og samfunn som medfører 
konsekvensutredning.   
 
Et planprogram kan i korthet oppfattes som en prosjektbeskrivelse for videre arbeid med å 
utarbeide en reguleringsplan.  Plan- og bygningsloven § 4-1 sier følgende om planprogram 
ved varsel om oppstart:  
  
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om 
planprogram for reguleringsplaner.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. 
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.  

  
Utarbeidelsen av planprogrammet fremgår i korte trekk i forordet. Planprogrammet er 
revidert etter offentlig ettersyn og fastsatt av formannskapet. Tiltaket vil deretter kreve en 
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, med vedtak i kommunestyret før nærings- 
og forretningsområdet kan tas i bruk.  
  

  
  
Figur 1. Planprosess.  
  
 
4 Områdebeskrivelse og rammer for planarbeidet  
  

 4.1  Beliggenhet  
Plangrensen for området fremgår av figur 2.  Grensen er utvidet iht. merknader til 
planprogrammet etter 1. gangs høring.  Det var ingen merknader til plangrensen etter 2. 
gangs høring.   
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Planområdet ligger i Hov sentrum syd med Hovlandsvegen og arealer på østsida av denne, 
under eiendommen 59/1, som ønskes omdisponert fra LNFR til nærings- og 
forretningsformål.  
  
Området grenser i nord mot eiendommen 61/7 og mot dyrkamarka på Grette 59/1 i sør og 
øst. Deler av Hovlandsvegen er med i planområdet.  
 

 
Figur 2. Planområde med sort stiplet linje. 
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Figur 3. Hovlandsvegens nordre del med markering av planområdet, totalt 17832 m2. 
 

 4.2  Naturgrunnlag  
Planområdet er plassert på nedre del av jordbruksområdet. Området er planlagt til 
forretnings- og næringsformål. Det er en naturlig vegetasjonsskjerm på oversiden mot 
dyrka marka i øst.  Planområdet er vist med stiplet linje, jf. figur 3.  

 
 4.3  Plangrunnlaget  

Området er i kommuneplanens arealdel 2016-2026, avsatt til vegformål og LNFR-område, 
jf. figur 4. 
 
Områdereguleringsplanen for Hov sentrum (planid 0536051), godkjent 23.06.2014 gjelder 
for Hovlandsvegen, jf. figur 5. Planområdet omfatter vegen og deler av LNF-området under 
Grette. 
 
Planen vil for øvrig også erstatte reguleringsplan for Grettegutua (planid Id 0536007), 
godkjent 3.4.1984.  Sistnevnte plan er ikke digitalisert, men digitaliseres våren 2021. 
Reguleringsplanen for Grettegutua vil for øvrig delvis erstattes av reguleringsplan for 
Klinkenbergtoppen og Grettejordet (pågående arbeid våren 2021).  
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Figur 4.  Utsnitt av gjeldende kommuneplanens arealdel 2016 – 2026 med markering av 
planområdet. 
 

  
Figur 5. Utsnitt av reguleringsplanen for Hov sentrum Id 0536051, med markering av 
planområdet.  Reguleringsplan for Grettegutua Id 0536007 er ikke digitalisert (digitaliseres 
våren 2021), men plangrensen fremgår stiplet på kartet.  
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4.4 Vurdering av alternativer for omdisponering av matjord 

I opprinnelig planprogram var ikke alternativene presisert.  Ved høringen av 
planprogrammet viser fylkesmannen og fylkeskommunen til krav om utredning av 
alternativer for omdisponering av dyrket mark.  I planprogrammet presiseres derfor 
utredning at tre alternativer skal utredes i planbeskrivelsen. 
 

Alternativ 0: Beskrivelse av eksisterende situasjon og vurdering av konsekvensen for 
Hov sentrum hvis dyrkamarka i planområdet ikke omdisponeres til næringsområde. 

 
Alternativ 1: Flytting av matjord og konsekvensen for handelen i Hov sentrum ved å 
flytte næringsareal fra Hov bilverksteds arealer til Grettejordet og omdisponere deler av 
næringsområde N1 til forretning. 

 
Foretrukket alternativ for omdisponering av 8,5 daa dyrket mark er alternativ 1, flytting av 
matjord.   
   
Åkerlaget vil bli flyttet til et dyrket jorde opp mot jordekanten, rett nedenfor vegen til jordet 
i en skarp kant mot vest, oppe ved Grette gård.  Det vil si i delet mellom dyrka mark og 
dyrkbar mark SV for låvebygningen.  Her er jordet grunnlendt med tynt jordlag over berg i 
dag, jf. figur 6 og 8. 
 
Det er beregnet at det til sammen flyttes 2125 m3 åkerlag (8500 m2 x 0,25 m). 
  
Dyrket jord består av A, B og C lag, hvor A laget er matjorda, jf. figur 7.  I området hvor 
jorda skal flyttes er det i dag skrinn matjord med lav utnyttelsesgrad.  Målet er å øke 
utnyttingsgraden for dette området av jordet. Anbefalt mengde jord for åkerarealer er 100 
cm fordelt på 20 cm i topplaget og 80 cm i underliggende lag. Ved å flytte A og B lag til 
området med skrinn jord vil man ha mulighet til å øke utnyttelsesgraden. Det er ikke snakk 
om nydyrking, men forbedring av jordbruksarealet på gården.   
  
Sjiktene A og B vil bli flyttet lag for lag og skal ikke blandes.  Det blir benyttet 
gravemaskin til flytting av matjorden slik at man unngår komprimeringskader.   
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Figur 6. Gårdskart med markslag (gult er dyrket mark, grønt er dyrkbar mark).  
 

 
Figur 7.  Eksempel på oppbygging av flyttet jord. 
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Figur 8. Matjorda er planlagt flyttet opp til dyrka marka sørvest for Grette gård, der åkeren 
er grunnlendt i dag.  

 
  

5 Tiltaket   
  

 5.1  Innhold og avgrensning  
Planområdet er på 12,5 daa SJEKK. Forretnings og næringsområdet vil ligge tilpasset i 
landskaps-rommet og med en naturlig avskjerming mot dyrka marka mot øst. Forholdet 
mellom Hov sentrum og sentrumsbegrensning med langstrakt sentrum, vil bli analysert.     
  
Arealformål etter PBL § 12-5, jfr. Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og 
kommunalt planregister. 
  
1. Bebyggelse og anlegg:  

Forretninger/næringsbebyggelse og trafo/nettstasjon for høyspenningssanlegg. 
  
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Kjøreveg.  
Gang-/ sykkelveg eller fortau. 
Parkering. 

     Annen veggrunn – grøntareal.  
  
3. Grønnstruktur:  
    Vegetasjonsskjerm.  
 
4. Landbruks natur og friluftsområde, samt reindrift. 
    LNFR areal. 
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Figur 9. Planområdet ligger nederst på jordet, inntil Hovlandsvegen, ved trærne til høyre i 
bildet.  Inngangen til Hov bilverksted i bakgrunnen. 

 

 
Figur 10: Flomveger vist i blått (kartet viser for øvrig også gul og rød støysone langs Fv. 
34). 
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Figur 11.  Området sett fra Grette gård mot Randsfjorden.   
  
6 Plan- og utredningsarbeidet videre   
  
Iht. PBL 4 – 2 skal alle planer ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som bla. beskriver 
virkninger av planen. Det er gjort en vurdering av hvilke temaer som skal konsekvensutredes 
og hvilke problemstillinger som skal beskrives/utredes i planbeskrivelsen. Dette er en 
vurdering på grunnlag av konsekvensutredningsforskriften.  
  
6.1  Konsekvensutredningstema  
Krav til konsekvensutredning (KU) er hjemlet i Forskrift om konsekvensutredning jf. 
FOR2017-06-21-854. Planen er av Areal+ AS vurdert til å falle inn under forskriftens § 8 
bokstav a, jfr. § 10 bokstav b og d vedlegg II punkt 11 bokstav j og punkt 10 bokstav b.    



Planprogram for detaljreguleringsplan for del av gnr. 59/bnr. 1 – Hovlandsvegen i  
Søndre Land kommune  Side 16  
 

 
Betydningen av dette er ikke kommentert nærmere.  Ved merknadsbehandlingen etter 1. gangs 
høring har kommunen behov for å presisere dette nærmer.  Hva skal konsekvensutredes iht. 
forskriften og hvilke tema skal kun beskrives/vurderes? 
 

§ 8 gjelder planer og tiltak nevnt i vedlegg II skal etter nærmere vurdering 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

 Vedlegg II punkt 11 bokstav j gjelder næringsbygg, herunder 
kjøpesentre som ikke inngår i punkt 10. 

 Vedlegg II punkt 10 bokstav b gjelder utviklingsprosjekter for by- og 
tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg   

 
 

§ 10 omfatter kriterier for vurderingen av om en plan eller tiltak kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn.  Henvisningen til punkt 10 bokstav b gjelder bruken 
av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser.   

 Kommunen oppfatter at Areal+AS her viser til omdisponering av matjord.   
 Henvisning til bokstav d gjelder ikke «Egenskaper ved planen», men 

derimot «Lokalisering og påvirkning på omgivelsene…» som kan medføre 
konflikt med d) større omdisponering av områder avsatt til LNFR formål 
eller områder regulert til landbruk eller har stor betydning for 
landbruksvirksomhet.  Dette gjelder således også utredning av 
omdisponering av matjord. 

 
Forskjellen mellom tiltak nevnt i forskriftens vedlegg I og II er blant annet krav om 
planprogram. Det er ikke relevant i denne sammenheng, derimot presiseres at tiltak i vedlegg 
I alltid skal konsekvensutredes.  Konsekvensutredning av tiltak i vedlegg II skal vurderes 
nærmere.  Med utgangspunkt i høringsuttalelsene etter 1. gangs høring og 
merknadsbehandlingen frem mot fastsettelse av planprogrammet konkluderer kommunen 
som planfremmer at to temaer skal konsekvensutredes i planbeskrivelsen.  Det ene temaet 
gjelder omdisponering av matjord.  Det andre temaet gjelder virkningen for Hov sentrum av 
planens intensjon om å flytte deler av et eksisterende næringsareal til et tilgrensende område 
og omregulere det tidligere næringsarealet til forretning i Hov sentrum syd.   
 
Øvrige temaer skal kun vurderes i planbeskrivelsen. I henhold til forskriftene skal 
problemstillingene være relevante i forhold til beslutninger som skal tas i plansaken. I 
tabellen under fremgår hvilke temaer som skal vurderes i forbindelse med planarbeidet, og 
på hvilken måte.  Temaene fordeles mellom miljø og samfunn.  De to temaene som skal 
konsekvensutredes er merket med stjerne. 
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Tema  
  

Antatte 
problemstillinger  

Forslag til vurdering  

Miljø:      
Kulturminner  Det er ikke registrert 

kulturminner i 
planområdet.  Grette gård 
er trolig ryddet i 
jernalderen.  Det er 
potensiale for funn av 
ukjente automatiske freda 
kulturminner under 
åkerlaget som ønskes 
omdisponert i nedre del 
av Grettejordet.  
  

Kommunen har kontaktet 
Kulturarvenheten i Innlandet 
fylkeskommune og bedt om at 
planområdet blir registrert 
tidligst mulig våren 2021.  
Kommunen dekker kostnadene 
til registreringen, jf. KLM §§ 
8, 9 og 10. Etter registrering 
skal planens betydning for 
kulturminner og kulturmiljø 
vurderes. Det vil da bli tatt 
stilling til om hele eller deler 
av planområdet bevares som 
en hensynssone eller om hele 
eller deler av planområdet 
søkes frigitt fra KML.  

Jordbruk, miljø og 
landskap  * 

Prosjektet medfører endret 
naturmiljø, terreng og 
landskapsbilde.   
Planområdet består av 9,8 
daa dyrket mark.  Jordvern 
medfører krav om KU og 
utredning av alternativer.  

Betydningen for naturmiljø og 
landskapsbildet skal vurderes.  
Omdisponering av LNF-
området skal belyses i forhold 
til jordvern. Flytting av matjord 
vil bli utredet.  Det samme 
gjelder alternativer til 
breddeutvidelse av Hov sentrum 
som ikke omfatter dyrket mark.  
Det vil si sentrumsformål som 
ikke kan lokaliseres andre steder 
i tettstedet. 

Trafikk/trafikksikkerhet 
og støy, jf. merknad fra 
SVV  

Breddeutvidelse av 
Hovlandsvegen med 
krysningspunkt for 
gående, lyssetting, fortau 
eller gang-/sykkelveg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovlandsvegen er for smal i dag 
og avkjøring til Hov bilverksted 
er til tider kaotisk mht. 
parkering.  Utkjøring fra 
Hovlandsvegen over 
parkeringsplassen mellom 
Cirkel K og Rema er 
uoversiktlig.  Det samme gjelder 
situasjonen for gående.  Planen 
skal tilrettelegge sammenheng 
mellom GS langs Fv 34 og 
fortau/og eller G/S langs 
Hovlandsvegen.  
Sporingskurver for 
dimensjonerende kjøretøy i inn- 
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Utforming av kryss fra 
Hovlandsvegen mot Fv. 
34/Randsfjordvegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støy langs Hovlandsvegen 
i forhold til tilgrensende 
arealer regulert for boliger 
i 2. etg.  
 

og utkjøring vises i 
illustrasjonsplan.  
 
Planområdet er utvidet mot Fv. 
34 for å kunne utvide kryss og 
sikre sammenhengende 
gangareal fra Hovlandsvegen til 
fylkesvegen.   
 
Det er ønskelig med 
utarbeidelse av trafikkanalyse 
for Hov sentrum i forbindelse 
med pågående tettstedsprosjekt 
som er i konseptfasen. Forslag 
til trafikkløsning utarbeides på 
grunnlag av trafikkanalysen 
 
Støyanalyse ved økt trafikk i 
Hovlandsvegen som følge av 
næringsområde på Grettejordet. 
 
   

Overvannshåndtering 
(vann- og avløp)  

Overvannsplan iht. 20 års 
flom og 200 års flom  

Overvannshåndtering iht. 
helhetlig plan. Hov sentrum er 
flomutsatt ved styrtregn.  
Søndre Land kommune har 
engasjert Rambøll AS for å lage 
en helhetlig plan for 
overvannshåndtering som 
omfatter reguleringsplan for 
Klinkenbergtoppen og 
reguleringsplan for Grettejordet.  
Reguleringsplan for 
Hovlandsvegen vil inngå som 
en del av en helhetlig løsning 
for overvannshåndtering i Hov 
sentrum syd.  Foruten vurdering 
av temaet i planbeskrivelsen vil 
overvannshåndtering vurderes 
nærmere i ROS-analyse med 
tilhørende tiltak i forhold til 
plankart og regulerings- 
bestemmelser.  
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Strøkets karakter, 
byggeskikk og 
sammenheng med 
sentrum.  

Forholdet til eksisterende 
bebyggelse illustreres. 

3D-visualisering.  

Universell utforming  Tilgjengelighet  Synliggjøre at det er god 
tilgjengelighet for alle 
kundegrupper og at løsning med 
universell utforming er mulig.   
  

  
  

 Tema    Antatte problemstillinger    Forslag til vurdering   

Samfunnsmessige 
forhold  

     

Nærings- og 
forretningsformål   

Tiltaket baserer seg på en 
planering av området for 
bebyggelse og anlegg.  

 Det vises til innledende 
kartlegging av grunnforhold. Det 
skal gjennomføres undersøkelser 
som samsvarer med NVE’s 
veileder: Retningslinje 2-2011 «, 
rev. 22.05.2014.   
 
Kommunens overordnede ROS 
legges til grunn der det er relevant  

Universell 
utforming  

Universell utforming.   Universell utforming med krav til 
bebyggelse og uteområder skal 
utredes iht. bestemmelsene.  
  

Sammenheng med 
sentrum * 

Forholdet mellom 
fortetting i Hov sentrum 
og langstrakt Hov tettsted.  
 
Sentrumstilknytning og 
sammenheng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Regional plan for byer og 
tettsteder i Oppland» legges til 
grunn i det videre arbeid.  

 
Hov sentrum syd skal utredes som 
en del av Hov tettsted. Dagens 
handelsted er resultat av en 
dynamisk prosess over tid. Hov 
sentrum vokste frem i 
Fladsrudkrysset mellom Bergenske 
hovedveg og Grettegutua fra 
midten av 1800-tallet.  
Samvirkelaget fra 1955 var første 
etablering i Sentrumsvegen.  
Forskyvning av tyngdepunktet i 
handelsstedet fra Sentrumsvegen 
til Hov sentrum syd startet med 
flyttingen av Rema fra Fladsrud til 
Hov sentrum syd i 2011.    
Konsekvensutredningen skal 
skissere forløpet i 
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Økt utvikling i Hov 
sentrum syd skal utredes. 

sentrumsutviklingen over tid med 
vekt på handel.  Analysen skal 
generelt vektlegge forholdet 
mellom handelen i Sentrumsvegen 
og handelen i Hov sentrum syd. 
 
Omregulering av deler av 
næringsområde N1 til forretning 
og etablering av næringsområde 
som nytt areal på Grettejordet skal 
konsekvensutredes som: 
a) Virkning for videre utvikling i 
Hov sentrum syd (sentrum sør for 
Grettegutua). 
b) Virkning i forhold til handel i 
Sentrumsvegen.       
 
 
 
  

Beredskap og 
ulykkesrisiko   

Risiko- og 
sårbarhetsanalyse.  

 ROS-analyse vil bli utarbeidet for 
overvannshåndtering og andre 
relevante forhold.  

  
  

6.2 Metode for KU  
Oppfangingskriteriene for konsekvensutredning vil bli benyttet og fulgt. Konsekvensene for 
de nevnte tema over, utredes med fordeler og ulemper iht. gjeldene forskrifter og relevante 
veiledere. Statens vegvesen sin konsekvensvifte vil bli lagt til grunn, og det utarbeides en 
sammenstilling i tabellform med konsekvensvurdering basert på verdier og omfang. 
   

 
Konsekvensvifte 

  
Anbefaling  
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Basert på en sammenstilling og vurdering av konsekvensene, anbefales at det 
utarbeides en detaljreguleringsplan for området, med tilhørende bestemmelser, 
konsekvensutredninger, planbeskrivelse og ROS-analyse.   

  
  
6.3  Planbeskrivelsen; problemstillinger og krav til innhold  

  
Beskrivelse av dagens situasjon  
  Planen skal omfatte en beskrivelse av dagens situasjon innenfor planområdet.  
  

Beskrivelse av tiltaket  
Planforslaget skal i tillegg til planbeskrivelsen inneholde:  
• Plankart  
• Bestemmelser  
• ROS-analyse. Sannsynlighet for hendelser og konsekvensens alvorlighetsgrad 

utredes i ROS-analysen. 200-års flom med 20 % klimapåslag skal utredes.   
• Rapporter til konsekvensutredningens tema.   
  
  
Beskrivelsen skal omfatte:  
• Begrunnelse for tiltaket  
• Beskrivelse av det fysiske tiltaket 
• Herunder fasade, bebyggelse og materialvalg 
• Utomhusplan/situasjonsplan 
• Overvannshåndtering 
• Behov for rekkefølgekrav og utbyggingsavtale  

 
7 Medvirkning – planprosess   

  
Offentlig innsyn i planprosessen sikres gjennom følgende høringer:  

• Forslag til planprogram vil bli lagt ut på høring i 6 uker.    
• Planprosess med åpen plandialog  
• Reguleringsplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn i min. 6 uker. 

I høringsperioden kan det arrangeres et offentlig informasjonsmøte dersom det er 
ønskelig og behov for det.   

  
Gjennom en åpen planprosess, legges det opp til nødvendig medvirkning og informasjon med 
kontakt med de offentlige planmyndigheter og andre interessenter.   
  
For øvrig stiller forslagsstiller seg åpen for dialog med interessenter i samråd med Søndre 
Land kommune og regionale planmyndigheter, for å sikre en god behandling og en sikker 
framdrift på arbeidet med planen.   
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Figur 12. Åkeren under Grette gård.    

 
8 Framdriftsplan 
Fremdriftsplanen i tabellen under har utgangspunkt i at formannskapet fastsetter 
planprogrammet i februar 2021. 
   
Bakgrunnen for at kommunen venter med å utarbeide planen til september – november 2021 er 
Kulturarvenhetens krav om arkeologisk registrering av arealet og at det skal velges planfirma 
etter konkurranse.    Arbeidet utføres våren 2021, men kommunen har pt. ikke fått 
tilbakemelding om eksakt tidspunkt.  Grette er en jernaldergård og det er overveiende 
sannsynlig at automatisk fredete kulturminner vil kunne påvises under dagens dyrka mark i 
planområdet.  Omfang og beliggenhet blir avklart etter registreringen.    Fordi arkeologisk 
registrering er premiss for videre planarbeid avventes planarbeidet til resultatet av 
registreringen foreligger i mai 2021.   
 
Eventuelle innspill fra regionale høringsparter innarbeides i planforslaget før det legges ut til 
høring og offentlig ettersyn. 
 
Øvrig fremdrift i plansaken er avhengig av eksakt dato for formannskaps- og 
kommunestyremøter, men disse fastsettes senere.  En realistisk vurdering av fremdriften er at 
planen vil foreligge som juridisk bindende dokument medio april 2022.   
 
Planprogram, fastsettes ved vedtak i Søndre Land formannskap.   10. februar 2021 
Kunngjøring av vedtak, Fvl. 3 uker. 5. mars 2021 
Trafikkanalyse Hovlandsvegen og Grettegutua. Februar – mai 2021 
Arkeologisk registrering av planområdet, dyrket mark. Mai 2021 
Anbudskonkurranse planoppdrag (planbeskrivelse, plankart, 
planbestemmelser, trafikkløsning, ROS-analyse etc). 

Juni 2021 

Oppstartsmøte med planfirma August 2021 
Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. September – 

november 2021 
Presentasjon av planforslag i regionalt planforum. 7. desember 2021 
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/frist innsendelse 
dokumenter 24. nov. 

Formannskapet, vedtak av høring og offentlig ettersyn. Medio januar 2022, 
dato for møte ikke satt 

Offentlig ettersyn, PBL 6 uker.  Januar/februar 2022  
Merknadsbehandling, endring av plan og saksfremlegg. Etter offentlig 

ettersyn/før vedtak av 
plan. 

Vedtak av plan i formannskap og kommunestyre. Medio mars 2022, 
dato for møter ikke 
satt 

 Kunngjøring av vedtak, Fvl 3 uker. Klagefrist utløper 
medio april 

  
 
 
 


