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 MØTE REGULERINGSARBEID 

OPPDRAGSNR: OPPDRAGSNAVN: ARKIVNR: 

3327 DETALJREGULERING AV LANGBAKKEN GÅRD  

TILTAKSHAVER:  VÅLER KOMMUNE 

MØTETYPE/NR: OPPSTARTSMØTE DETALJREGULERINGSARBEID 

MØTETID: 1000, 16.06.2020 

MØTESTED:  SENTRALGÅRDEN. VÅLER KOMMUNE 

MØTELEDER: ASGEIR RUSTAD 

REFERENT: ØYSTEIN ELLINGSEN  

NESTE MØTE: DATO: - STED: - 

MØTEDELTAKERE:   

FIRMA: NAVN: FORKORTELSE: 

VÅLER KOMMUNE ODD EGIL SKOLEGÅRDEN  

 ASGEIR RUSTAD  

GRUNNEIER BENGT FASTING  

PLAN1 AS ØYSTEIN ELLINGSEN  
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SAK NR: TEKST: ANSVAR: FRIST: 

01  BAKGRUNN FOR MØTET   

01.01  Grunneier leier ut tunet på Langbakken gård til Stendi AS, som driver stedet 
med omsorgsboliger.  

I forbindelse med ønske om utvidelse av kapasitet, er det avklart behov for å 
gjennomføre en detaljregulering for å tilrettelegge for ny bebyggelse i 
tilknytning til tunet. Plan1 AS er engasjert for å få bistå med detaljreguleringen.  

 

Info 

 

02   PLANFAGLIGE VURDERINGER   

02.01  Formålet med detaljreguleringen, er å tilrettelegge for ny bebyggelse med 
omsorgsboliger i tilknytning til tunet på Langbakken gård, som en 
videreutviklingføring av dagens bruk. Da alle bygninger på tunet er Sefrak-
registrert, og det er lagt mye ressurser i vedlikehold av hovedbygningen og 
drengestua de senere år, vil det i planarbeidet rettes særlig oppmerksomhet 
mot plassering og utforming av ny bebyggelse, slik at denne innpasses på en 
best mulig måte. 

 

  

02.02  Følgende avgrensning ble drøftet. 

 

 

Planområdet er på ca 9 dekar, berører ikke dyrket mark eller gjeldende 
reguleringsplan for campingplass. 

Plangrensen er foreslått med henblikk på å detaljregulere tunet med hage og 
kjøkkenhage på Langbakken gård. Relevante formål anses å være kombinert 
landbruksformål, tjenesteyting og boligformål. Dette vil avklares nærmere i 
løpet av planprosessen. 
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02.03  Det ble under møtet konkludert med at planarbeidet kan varsles uten at det er 
utarbeidet planprogram, da det vurderes å falle inn under konsekvens-
utredningsforskriftens §8, vedlegg II pkt. 11 j, men konsekvenser overfor 
utvalgte nærmere angitte temaer vil måtte utredes i planmaterialet. 

 

 

 

02.04  Det ble under oppstartsmøtet drøftet mulighet for å benytte 2 
reguleringsformål, hvor eksisterende bebyggelse kan reguleres til kombinert 
landbruks- og tjenesteyting (5900), mens ny bebyggelse kan foreslås regulert til 
kombinert bolig og tjenesteyting (1803). Da planområdet i gjeldende 
kommuneplan er avsatt til LNF-formål, vil planforslaget innebære en endring av 
dette formålet. 

 

  

 

03  VARSLING AV OPPSTART  
 

03.01  Det legges opp til varsling av oppstart så snart som mulig. 

 

  

03.02  Utover vanlige høringsinstanser forutsettes at berørte grunneiere blir inkludert i 
planprosessen. 

 

 
 

 


