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Saksutredning:
Arbeidet med kommunedelplan for Dombås ble startet vinteren 2004 og prosjektbeskrivelsen for
planarbeidet ble vedtatt av formannskapet 29.01.04. I prosjektbeskrivelsen ble dette mandatet
gitt for arbeidet:
Det skal utarbeides kommunedelplan for Dombås tettsted, med tilhørende omland. Hensikten
med planen er å klarlegge kommunens mål for tettstedsutviklingen og gi retningslinjer for
utviklingen av Dombås.
Eksisterende mål og visjon fra kommuneplanen skal videreføres. De målene og retningslinjene
som blir vedtatt av kommunestyret i denne planen vil i framtida være utgangspunkt for videre
planlegging og saksbehandling i saker innenfor planområdet.

PNU-styret vedtok i møte den 3.10.07 å legge forslag til kommunedelplan for Dombås tettsted
ut til offentlig ettersyn. Fristen for å gi uttalelse var den 4.1.08 og en har fått 16 merknader til
planforslaget.
Vurdering:
Nedenfor blir det gitt korte sammendrag av merknadene til planen. Merknadsgiver er skrevet
med uthevet skrift og merknaden er gjengitt/oppsummert med vanlig skrift. Rådmannens
vurdering blir gitt under hver merknad og er skrevet i kursiv.
Lesja kommune ønsker å uttale seg om de arealdisponeringene som ligger nær felles
kommunegrense. Planen inneholder mange andre interessante valg, og Lesja kommune ønsker å
følge Dombås' utvikling videre.
Generelt sett synes Lesja kommune det er positivt for denne delen av regionen at det fortsatt
settes av areal til næringsutvikling og bosetting. Vi støtter også planene om fortetting i sentrum,
samt en åpning for bygging i tre etasjer.
Utvidelsen av industriområdet 11 ved Jora, bør imidlertid trekkes noe bort fra elva slik at
arealbruken langs vannkanten fortsatt er LNF, evt reguleres til klimavernsone . Byggegrense bør
også påføres langs vassdragene.
Lesja kommune ønsker også å påpeke at eksisterende gang- og sykkelsti langs E136 bør tegnes
inn på plankartet, samt planlagt trase langs den nye vegtraseen over Jora.
Eksisterende gang- og sykkelsti langs E136 bør tegnes inn på plankartet. Når det gjelder
arealbruken langs Jore, så er rådmannen enig i at en bør avgrense bruken langs denne og at en
legger inn en LNF-sone i et 50-meters belte langs elva.
Dombås fjellskole påpeker at hyttebygging og evt. inngjerding av områder ikke må være til
hinder for Fjellskolens aktivitet og fri ferdsel i sin alminnelighet. Fjellskolen bør også sikres
områder for aktivitetsutfoldelse i sitt nærområde. Pr. dato er området langs
Tverrbekken viktig, fra Trolltun og opp mot krigsruinen i Fokstugu-teigen, det store,
åpne området i enden av "Reinstråkket", tilgang til orientering og naturopplevelser i
området mellom Hjellsætra og Skiheisen, og tilgang til skileik i området nedenfor
Liavegen.
Dombås Fjellskole bruker andre verdenskrig aktivt i sitt undervisningsopplegg. Den
store aktiviteten av tyske soldater på Dombås og i Dovre er nå interessant historie. Vi
ser at svært få krigsruiner er tatt vare på, eller er planer om å bli ivaretatt. Vi foreslår
derfor at det i samarbeid med kommunedelplanen blir utarbeidet en oversikt over
installasjoner og ruiner fra krigen, og at det blir laget en plan for sanering eller
ivaretaking av disse.
Dombås Fjellskole registrerer med glede forslaget om fortau fra E6 til skianlegget. Vi
vil også peke på at gangvegen fra E6 og opp til Enersgårdsteigen må rustes opp og
vedlikeholdes. Det samme gjelder forlengelsen av gangvegen fra HV-skolen helt opp
til Skitrekkvegen /Trolltun / Fjellskolen. Den tidligere vegen fra Stasjonen og over
Ljoshaugen må også sikres. Disse gangvegene utgjør viktige alternativ til
sentrumskommunikasjon både for fjellskolens elever, turister generelt og ikke minst
fastboende spesielt.

Rådmannen ønsker gjennom planforslaget at tilgangen til utmarka fra byggeområdene i
tettstedet opprettholdes og forbedres. En har derfor lagt opp til at friområdene stort sett
opprettholdes og at eksisterende ferdselsveger sikres. Deler av området som blir nevnt som
spesielt viktig er avsatt til hytteområde og andre deler ligger i friområde/LNF. De delene av
arealet som er avsatt til hyttebygging skal senere reguleres. Rådmannen mener en må ta
særskilte hensyn til fri ferdsel i reguleringen av arealet, men at utvikling av næring i området
bør ha fortrinn dersom sambruk ikke kan gjennomføres.
Det er tidligere utarbeidet en oversikt over krigsminner i Dovre kommune. En plan for
sanering/ivaretaking av krigsminnene i Dovre kommune er en måte å sikre krigsminnene på,
men da som et ledd i en bredere planprosess for kulturminner og andre kulturverdier i hele
kommunen.
Vedlikehold av gang- og sykkelveger er ikke et tema i kommunedelplanen, men rådmannen er
innstilt på å sikre eksisterende gangveger i Dombås tettsted.

Statens vegvesen mener at dagens E6 trase gjennom Dombås sentrum er lite framtidsrettet og
at en på sikt må legge E6 utenom sentrum. Vi ser det som viktig at Dovre kommune, i
forbindelse med arbeidet med ny kommunedelplan for Dombås, får utreda og fastlagt, i
samarbeid med Statens vegvesen, en ny alternativ trase for ny E6 utenom Dombås sentrum.
Statens vegvesen varsler innsigelse av kommunedelplan for Dombås sentrum slik den nå
foreligger.
Rådmannen tar til orientering at Statens vegvesen varsler innsigelse til planforslaget dersom en
ikke legger inn en alternativ E6-trasè i planen. Rådmannen kan imidlertid ikke se gode
alternativer til eksisterende trasè på nåværende tidspunkt. Dagens E6 har bare en kort
gjennomkjøring i sentrumsområdene og en vil kunne løse evt. problemer på denne strekningen
med relativt enkle midler. En tunnell fra rundkjøringen og oppover forbi Utsikten vil løse
problemet med bratt stigning, lav fart, svinger, mange avkjøringer og mye gangtrafikk. Dette er
heller ingen vesentlig dyrere løsning enn de alternativene vegvesenet har fremmet til nå. De to
alternativene som ligger inne i delplanforslaget fra 1995 gir ikke tilfredsstillende løsninger for
kommunen, jf. planbeskrivelsen.
Rådmannen anbefaler derfor at kommunen fortsatt bruker eksisterende E6 i sitt planforslag
inntil Statens vegvesen gir andre signaler på sine prioriteringer i forhold til sin vegplanlegging.
En videreutvikling av dagens trasè med tunnelløsning fra rundkjøringen og oppover, vil være et
alternativ som må utredes og som vil fungere godt i overskuelig framtid. En kan ved en senere
rullering legge inn alternative trasèer.

Jernbaneverket ber om at det med henvisning til Jernbanelovens § 10 blir tatt inn en
generell bestemmelse om byggegrense mot jernbanen på 30 meter for uregulerte områder.
Rådmannen anbefaler at merknaden tas til følge.

Gunnar Arne og Kirsten Haugen Løvlund vil at traseen fra alpinanlegget til sentrum skal
legges slik at den blir til minst mulig ulempe for skogbruksdrift. Evt. trase bør også i størst
mulig grad følge eksisterende høgspentlinje samt eksisterende skogsbilveger i området, slik at
det ikke blir nødvendig med større naturinngrep enn nødvendig.

Trasèen for nedfarten fra alpinanlegget til sentrum er lagt inn i plankartet. Det vil likevel være
rom for justeringer av trasèen, slik at hensynene som er nevnt i merknaden kan ivaretas.

Gunnar Arne Løvlund mener at alle gjenstående bygninger i Dombås sentrum bør reguleres
til bevaring etter Plan- og bygningslovens bestemmelser, iallefall eksteriørmessig. Dette synes
relativt uproblematisk for videre bruk av bygningene. I Dombås sentrum er det svært få tyske
bygninger som gjenstår. De jeg kan komme på i farten er gjenstående del av Soldatheimen ved
Dombås hotell, samt offisershyttene ved HV-skolen samt skolebygninga. Etter at Dombås hotell
brant ned representerer Soldatheimen en helt unik del av Dombås krigs- og hotellhistorie, og må
derfor vernes. Det samme gjelder de praktfulle tømmerhyttene ved HV-skolen.
Når det gjelder vern av bygninger synes jeg planen er mangelfull. Heller ikke vern av ruiner,
hustufter, skyttergraver og andre interessante krigsminner i eller rundt Dombås er tatt med med
et ord. Disse må tillegges et mye strengere vern enn hittil, og må inn i delplanen.
Løvlund etterlyser en planfesting av krigsminnene i Dombås. Rådmannen har i prosessen
vurdert dette og har kommet fram til at et sterkere vern enn retningslinjer i tekstdelen ikke vil
være formålstjenlig i den videre utviklingen av Dombås sentrum. De fleste byggene fra 40-årene
er i daglig bruk og ligger ofte i sentrumsområder. Rådmannen ønsker å være forsiktig med å
legge restriksjoner på utnyttelsen av disse byggene/arealene med bakgrunn i ønsket om sterkere
vekst i Dombås.
Som tidligere kommentert vil en plan for sanering/ivaretaking av krigsminnene i Dovre
kommune være en måte å sikre krigsminnene på, men da som et ledd i en bredere planprosess
for kulturminner og andre kulturverdier i hele kommunen.

Postgården AS ser at det er forslag om å verne 60 og 70- talls bygninger i Dombås sentrum.
Dette vil ramme oss som eiere av det ” gamle postbygget” ( Dovre Fjellsenter ) på en negativ
måte.
Grunnen til vår innsigelse på denne planen er at vi har fremtidige planer om å utvikle de bygg
og arealer som vi eier på vest-siden av sentrum. Vi har utarbeidet en skisse for utvidelse av
Dovre Fjellsenter. Dette er noe vi ser på som en nødvendighet for oss for fortsatt å kunne utvikle
de langsiktige planer vi har for næringsutvikling på den siden av sentrum. Slik vi tolker denne
planen så kan det bli vanskelig for oss å kunne gjøre dette på sikt. Når en ser på andre bygg i
den samme kategorien i og rundt Dombås så er de stort sett ombygd for å kunne utnyttes på en
bedre måte. Håper vi kan få den samme sjansen.
Vi ber derfor om at det ” gamle postbygget” blir unntatt noen slags form for vern i den nye
kommunedelplanen for Dombås sentrum.
Rådmannen viser til kommentarene som er gitt under forrige merknad og mener at de samme
vurderingene legges til grunn for denne eiendommen. En ønsker ikke å legge unødvendige
restriksjoner på slike eiendommer, men en vil likevel ta eiendommenes særpreg og evt.
verneverdi med i vurderingene omkring framtidige behandlinger av byggesaker.

Oppland fylkeskommune, fylkeskonservatoren har en del generelle og veiledende merknader.
Blant annet viser de til at Dombås kyrkje burde reguleres til bevaring. De roser også Dovre
kommune for å rette et særskilt fokus på bygningsmiljøene, samt for å legge til grunn en bevisst
holdning til byggeskikken i bygda i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

Konkret viser de til kommunedelplanens bestemmelser under "Allment" der det heter at
"Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet i medhold av lov om kulturminner §§ 4, 6 og 8.
Vedtaksfredete kulturminner er kulturminner som er fredet etter kulturminnelovens § 15. Alle
tiltak som kan røre ved automatisk fredete kulturminner skal legges fram for
kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune for uttalelse. Det samme gjelder de til en
hver tid stående byggverk fra perioden 1537-1649. Kommunen har et ansvar for å være med å se
til at disse anleggene har en tilfredsstillende sikringssone (kulturminnelovens 5 6). "
Kulturminnelovens § 6 vedrørende sikringssoner omfatter kun automatisk fredete kulturminner,
dvs. kulturminner som er eldre enn 1537. Vedtaksfredete kulturminner er således ikke omfattet
av denne bestemmelsen. Vi vil anbefale at denne setningen strykes, evt. skrives om.
Det er også vist til kulturminnelovens § 25, 2. ledd i bestemmelsene. "Kulturminnelovens § 25
stiller krav til at riving eller vesentlig endring av bygg/anlegg oppført før 1850 blir sendt til
fylkeskommunen for uttalelse. Det samme gjelder rive- og byggesøknader for bygninger som er
registrert i SEFRAK". Det nasjonale bygningsregisteret SEFRAK omfatter i hovedsak
bygninger som er oppført før 1900. Det er dermed en rekke bygninger i SEFRAK-registeret som
ikke er omfattet av bestemmelsen i kulturminnelovens § 25. Vi vil be om at avsnittet skrives om,
slik at dette framgår av teksten.
Rådmannen anbefaler at bestemmelsene rettes opp iht. merknaden.

Fylkeslandbruksstyret viser til fylkesmannens saksutredning og støtter den.
Fylkeslandbruksstyret synes det er positivt at kommunen tar fatt i kommunedelplanarbeidet for
Dombås og håper at kommunen får vedtatt en plan for området.
Fylkeslandbruksstyret mener at det er viktig at eventuell utvikling av tunet på Domaas må skje
slik at hensynet til gardsdrifta ivaretas. Det vil si at det må knyttes bestemmelser til området som
sikrer en jordlovsmessig vurdering av både tunet og resten av eiendommens arealressurser.
Dersom det skal skje ytterligere utbygging på området bør det skje gjennom reguleringsplan
hvor en har større mulighet til å regulere landbruksdrift og anna næringsaktivitet enten i
kombinasjon eller hver for seg. Fylkeslandbruksstyret mener at en utlegging til ervervsområdet
E4 uten bestemmelser som sikrer jordlovsvurdering da ikke er akseptabelt.
Fylkeslandbruksstyret kan ikke akseptere området E15 på Domaasjordet slik det ligger i planen
og fremmer innsigelse til dette. Bakgrunnen for innsigelsen er at det både tar god dyrka mark, at
det så sterkt griper inn i et stort sammenhengende jorde, gir en dårligere arrondering samt at det
legges opp til en videre utbygging vestover Domaasjordet. Fylkeslandbruksstyret kan imidlertid
akseptere en redusert utbygging av området E15, men da med krav om at utbygging først kan
skje når det er oppnådd tilstrekkelig fortetting i sentrum. E15 må da avgrenses ved at sørlig
grense ikke går lenger enn 75m fra vegen mot Domaas, det vil si på samme høyde som sørlig
avgrensing av E4. Området E16 gir en uheldig arrondering av resterende landbruksareal og
Fylkeslandbruksstyret mener at dersom dette arealet skal tas så må dette sees i sammenheng
med utviklingen av Dombås hotell. Dersom det ikke skjer, må også dette arealet omfattes av
krav om utbyggingsrekkefølge.
Fylkeslandbruksstyret kan ut fra jordverninteresser ikke akseptere at skytebanearealet legges ut
til byggeområde og har innsigelse til en slik løsning.
Tunet på Domaas har de siste 30 årene ikke vært aktivt nyttet i jordbrukssammenheng og har i
nesten 150 år hatt en betydelig reiselivsdrift som en del av gardsdriften. Dette er momenter som

må tillegges betydelig vekt når en vurderer arealbruken på og omkring Domaas gard.
Rådmannen er enig i at jordlovsvurderinger må gjøres og at dette best vurderes i en mer
detaljert regulering- eller bebyggelsesplan. Det bør derfor settes plankrav på området.
Rådmannen er uenig i fylkesmannens vurderinger omkring utnyttelsen av eksisterende
utbyggingsarealer i Dombås sentrum. Det er lagt opp til at bygninger i sentrum kan brukes til
boligformål fra andre etasje og oppover og utnyttingsgraden er økt vesentlig fra gjeldende
arealplaner.Fylkesmannen ber om krav til minimumsutnyttelse i eksisterende
utbyggingsområder for å sikre en best mulig utnytting av arealene. Rådmannen er enig i at dette
hadde vært en ideell løsning, men realitetene omkring utbygging i næringssvake kommuner som
Dovre er av en annen karakter. For å kunne legge til rette for vekst må Dovre kommune vise til
attraktive arealer for nyetableringer og disse skal helst være på bakkeplan og med gode
parkeringsmuligheter. I Dombås løser en dette fortrinnsvis ved å finne nye arealer til
utbyggingsformål, men i nær tilknytning til annen infrastruktur og i tillegg til at en åpner for
stor grad av fortetting i eksisterende sentrumsarealer. Investeringsviljen i distrikstkommuner er
ikke så sterk at kommunene kan sette makt bak krav til utbyggingsområdene.
Rådmannen mener også at en i denne sammenhengen må se på proporsjonene i delplanforslaget
i forhold til godkjente utbyggingsarealer på dyrka og dyrkbar mark andre steder i landet. Dovre
kommune legger til rette for utbygging på vel 20 daa. dyrka mark på Domaasjordet. Dette
tilsvarer omlag èn km veg av riksvegstandard. Resten av nye utbyggingsområder er lagt til
skogsområder av lav bonitet og delvis i bratt lende. Rådmannen kan ikke se at dette er en sak av
stor betydning for jordvernet.
En foreslår på bakgrunn av merknaden fra fylkeslandbruksstyret at E15 reduseres i sør, men at
en opprettholder E16. En viser for øvrig til kommentarer under Oppland fylkeskommunes
merknad.
Øian skyebane er en eksisterende skytebane, mens det ved en feil framgår på kartet at arealet er
et framtidig byggeområde med formål skytebane. Dette må rettes opp på kartet og området bør
avsettes som båndlagt for framtidig regulering for skytebane/landbruk.
Fylkesmannen varslet i 1995 innsigelse dersom det ikke knyttes bestemmelser til området som
sikrer en jordlovsmessig vurdering av eiendommen (Domaasgarden). Rådmannen mener dette
bør legges inn i planbestemmelsene.

Oppland fylkeskommune har kommet med følgende merknad:
• Oppland fylkeskommune slutter seg til hovedtrekkene i forslaget til kommunedelplan for
Dombås. Det er positivt og viktig at kommunen nå får på plass en kommunedelplan for
dette viktige utviklingsområdet for kommunen.
• Omdisponering av dyrka mark i E16 bør skje som en del av utviklingen av Dombås
hotell, ikke til enkeltstående formål.
• Ut fra hensynet til revisjonsarbeidet for Fylkesdelplan Rondane og behovet for
grundigere utredninger, kan det tillates bygd 50 nye hytter fordelt på områdene FB 3 og
nedre deler av FB4. Det reises innsigelse mot en utbyggingsramme for hytter som
overstiger dette. Utbyggingsomfanget vurderes imidlertid på nytt gjennom revisjonen av
Fylkesdelplan Rondane.
• Fylkeskommunen støtter administrasjonssjefens innstilling og frarår omgjøring av
friområder i/nær eksisterende boligområder til boligtomter.

•

Av hensyn til verneverdiene i Jora bør det avsettes et belte med LNF-område mellom
den foreslåtte utvidelsen av Joramo industriområde og vannstrengen, slik det er gjort for
det eksisterende industriområdet.

I tillegg har de kommet med noen plantekniske merknader.
Rådmannen ser at både fylkeskommunen og fylkeslandbruksstyret har merknad til området E16.
En vil derfor presisere at dette området er tenkt utviklet som en del av næringsvirksomheten på
Domaasgarden og at en også må se på området i sammenheng med Dombås hotell. Området
bør underlegges plankrav.
Fylkeskommunen viser til Fylkesdelplanen for Rondane og varsler innsigelse mot en større
økning i utbyggingsrammen for fritidsboliger mer enn 50 tomter, men viser til at ” For å kunne
opprettholde et livskraftig lokalsamfunn, er det nødvendig at kommunen får muligheter til å
utvikle eksisterende sentra og arealene utenfor verneområdene. Dovre kommune er også blant
de kommunene som har færrest hytter i fylkesdelplanområdet pr. i dag.” Rådmannen er glad for
at fylkeskommunen viser forståelse for kommunens situasjon. Det vises ellers til vurderingen
som er gitt under merknaden fra Fylkesmannen i Oppland.
Når det gjelder arealbruksformålet langs Jore, så vises det til vurderingen som er gitt under
Lesja kommunes merknad.

Frank Brækken mener kartgrunnlaget er så grovt at det er vanskeleg å slå fast om område FB3
samsvarar nokonlunde slik ein saman med representant frå idrettslag og kommune gjekk det
opp. Det er og vanskeleg å vurdere vegframføringa ut frå kartet.
I det heile er det lite tilfredsstillande og vanskeleg å ta stilling til planen med eit så grovt kart.
Eg vil be om at kartet blir oppgradert så ein kan ha noko meir konkret å vurdere ut frå og
forbeheld meg da retten til vidare uttale.
Det må vere klart at FB3 må vere stort nok til at mitt tidlegare innspel let seg realisere. Resten
av det over definerte området (utanom FB3) har fått grøn farge(friområde). Dette kan
eg ikkje sjå er naudsynt. Dette bør vere LNF-område der ein så kan ha nokre skiløyper.
Det ville i så måte vore greitt å sett tenkt løypekart med forklaring så ein visste kva ein skal ta
stilling til.
Kartgrunnlaget i en kommunedelplan vil nødvendigvis bli grovt da planen omhandler et stort
geografisk område. Delområdene er eller skal reguleres og da stilles det andre krav til
kartgrunnlag og detaljering. Dette gjelder også område FB3. Området FB3 er for øvrig avsatt
på plankartet i samsvar med Frank Brækkens brev av den 29.06.05.
Arealet rundt skistadion og konkurranseløypenettet er avsatt som friområde og skal reguleres
etter delplanvedtaket. Årsaken til dette er at en ønsker å vurdere hele området for å få
forutsigbare rammer for både grunneiere og andre brukere av arealene. Forutsigbarhet
forutsetter klare bestemmelser og retningslinjer for bruken av arealene, sett i et
helhetsperspektiv. Rådmannen tror dette vil bedre rammevilkårene for både grunneiere og
brukere.
Ved utlegging av planen til offentlig ettersyn forelå ikke endelig godkjente løypetrasèer fra
idrettslaget. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunen på eget initiativ justerer
løypetrasèene i kartet.

Roar Domaas har merknad til et nytt fremtidig boligområde på sin eiendom med benevnelse
”Tverrbekken”. Domaas har en viss forståelse for at dette vurderte området kunne bli et
attraktivt boligområde for fremtiden, men etter gjeldene reguleringsplan er dette det eneste
næringsområdet i nær tilknytning til skitrekk, parkeringsplass og løypenett. Dette området har et
stort potensiale for bygging av fritidseiendom for utleievirksomhet/salg og spesielt da området
øverst mot ”Skitrekkveien” og parkeringsplassen. Her burde Dovre kommune legge til rette for
denne form for næringsvirksomhet.
Det er svært viktig å få til et godt samspill mellom utleiehytter, ofte benevnt som ”varme
senger”, og vanlig fritidsbebyggelse i nær tilknytning til et godt utbygd alpinanlegg. Det viser
seg svært ofte i praksis at det vil føre til større lønnsomhet for skianleggene med flere brukere
i sport og fritid.
Området (”Tverrbekken”) helt i sør langs med eksisterende boligvei kan foreslåes til
utbygging av ca. 6-7 boligtomter. Dette er ment som en kompromissløsning med boligtomter
nederst og bygging av fritidseiendom for utleie/salg øverst.
Det kan ikke være fremtidsrettet planlegging å legge et boligområde helt inntil et alpinanlegg
og samtidig for fremtiden båndlegge dette for en fornuftig utvikling rundt alpinanlegget.
Nå må næringslivet og politikere i Dovre kommune ta lærdom av det som Lesja kommune
gjorde på Bjorli for snart 20 år siden og samle næringsutvikling til turistformål i ett område.
Området det her er snakk om ligger svært sentralt plassert i forhold til Dombås Sentrum,
nasjonalparkene, eksisterende næringsvirksomhet og for eksempel Møremarkedet, og
kommunen bør legge til rette for utvikling i samarbeid med næringslivet. Blir området
regulert til boligformål, vil området bli et hinder for næringsutvikling også i områdene
ovenfor.
Dette må vi unngå!
I planprosessen ble det i arbeidsgruppemøter framholdt at en burde avsette arealer til
næringsvirksomhet i nærheten av skistadion/alpinanlegg. Rådmannen mener det fortsatt er
fornuftig å bruke øvre deler av arealet til næringsvirksomhet, da det ligger helt inntil
eksisterende næringsarealer og at utvidelsesmulighetene ellers er begrenset. Trolig vil behovet
for boligtomter være dekket, selv om en beholder deler av Tverrbekkarealet til
reiselivsformål.Dersom arealet ikke er utbygd i reiselivssammenheng ved neste revisjon av
planen, bør en vurdere saken på nytt.

Joramo bygdealmenning har følgende merknader til forslag til kommunedelplan for Dombås:
Området nord for Raumabanen:
•
Planområdet blir utvida slik at heile arealet til Snøhetta Næringspark (SN) kjem med
•
Arealet til SN får status som "nåværende byggeområde"
•
På dette arealet er ca 250 da ledig for utbyggjing.
•
Det blir ikkje avsett areal med status som "framtidig byggeområde" utover arealet til SN
•
Eventuell utbyggjing i området utanom arealet til SN vil utløyse krav om innløysing av
beiterettar
•
Forsvaret/Heimevernskulen Dombås har avtale om leige av skogen og fjellområda i
ålmenninga til militærøvingar. Området sør for arealet til SN er mykje brukt av
Forsvaret.
Området mellom Raumabanen og E136:
•
Bortleigde areal til Jora Næringspark, Mesta AS, Gaus AS, Nils Gråberg, Egil
Kirkestuen, Helifrakt AS og Lesja kommune/Dovre kommune (Jora Industriområde 1)
får status som "nåværende byggeområde"
•
Det er framleis ledig byggjeareal på industriområdet

•

Resterande areal av det som i planforslaget har status som "nåværende byggeområde"
blir omdefinert til "framtidig byggeområde".
Området sør for E136:
•
Bortleigd areal til Lesja kommune/Dovre kommune (Jora Industriområde 2) har framleis
ledig byggjeareal på øvre delen av området.
Viltinteresser
•
Hjortevilt trekkjer mellom Jorkvislan og øvre delar av ålmenninga. Det er viktig å sikre
at vilttrekka ikkje blir stengt eller vesentleg innsnevra.
Rådmannen foreslår å endre grensene for næringsarealet på oversida av Raumabanen til å
gjelde festet areal i bygdealmenningen. En kan ikke se at arealstatusen ellers bør endres, da
området tildigere var båndlagt til forsvarets bruk. Ubrukte arealer mellom Raumabanen og
E136 endres til framtidig status.
Vilttrekk er sikret med LNF-områder.

Eierne av forretningsgårdene rundt sentralplassen har fremmet forslag til tiltak i Dombås.
Rådmannen vurderer noen av innspillene som merknader til kommunedelplanforslaget.
• Gangveg langs forretningsbyggene
• Mur/pynting langs E6 for å tilrettelegge for bedre bruk av fotgjengerovergangene
• Nye parkeringsarealer ved søre del av HVSKS sitt areal, vest for rundkjøringen og i
sammenheng med opparbeidelse av nytt kryss ved Einbuhuset.
Selve sentralplassen omfattes av en eksisterende bebyggelsesplan. Rådmannen vil derfor
anbefale at innspill om dette ikke vurderes i denne omgangen, men at en heller er positiv til å
rullere bebyggelsesplanen ut fra innspill.
Rådmannen har i planprosessen fått innspill om at arealet som HVSKS eier i Dombås sentrum
ikke bør omdisponeres. Rådmannen er likevel positiv til å se på arealet på nytt dersom
Forsvaret ser seg tjent med en annen løsning.
Minneparken fungerer som et grønt rekreasjonsområde i sentrum. Gjennom planprosessen har
det kommet mange og til dels sterke innspill om at minneparken/parkområdet bør bevares som
friområde og utvikles videre i denne sammenheng. Likeledes er det kommet innspill om en
utvidelse av rundkjøringens radius, noe som automatisk vil kreve mer areal på vestsiden av
denne. Rådmannen vurderer fortsatt østre del av parkområdet som best egnet til andre
funksjoner enn parkering. En er likevel åpen for mindre tilpasninger i området ved det såkalte
Utgårdbygget.
Ved en realisering av ny kryssløsning ved Einbuhuset ligger forholdene godt til rette for nye
parkeringsplasser. Rådmannen foreslår at dette legges inn i planen.

Dovre kyrkjelege råd har behandlet forslaget til kommunedelplan for Dombås og gitt slik
merknad:
Dovre kyrkjelege råd påpeiker at det ser ut som at det er forskjell mellom arealet som er avsett
til kyrkjegardsformål i kommunedelplanen og i kommunestyrets vedtak i sak 006/06 (jf.
kartvedlegg 6). Rådet forutset at det er arealet i kommunestyrets vedtak som blir regulert til
kyrkjegardsareal, det vil seie deler av minneparken og heile parkeringsplassen vest for kyrkja.

Når det gjeld parkeringsplassen mellom kyrkjegarden og E-6 ber Dovre kyrkjelege råd om at det
vert sett i gang tiltak slik at plassen ikkje vert nytta til store køyretøy og som campingplass.
Dette av omsyn til Dombås kyrkje, både visuelt og med omsyn til den aktiviteten som høyrer
kyrkja til.
Dovre kyrkjelege råd støttar forslaget om at asfaltplassen aust for Dovre ungdomskule vert
omdisponert til parkering, også for kyrkjebesøkande.
Dovre kyrkjelege råd forutset at gangvegen mellom Furukroken og Stenetomta vert lagt slik som
kommunestyret har vedteke tidlegare (jf. kartvedlegg 6 i sak 006/06), samt endring av krysset
Brekkevegen/Kyrkjevegen.
Rådmannens intensjon med planforslaget er å følge opp kommunestyrets vedtak om nytt
kyrkjegardsareal i Dombås sentrum. Plankartet er i overensstemmelse med nevnte vedlegg 6 i ksak 006/06.
Ytterligere regulering av parkeringsplassen på østsiden av kyrkja må gjøres ved skiltvedtak.
Nevnte kryssløsning og gangvegomlegging kan gjennomføres på grunnlag av planforslaget.

Fylkesmannen i Oppland se positivt på at det er lagt opp til å konsentrere industriarealene i
Jora-området.
På Domaasjordet er det vist et areal E15 for utvidete sentrumsfunksjoner. Av hensyn til
kulturlandskapet mener fylkesmannen at det bør vurderes særlige krav til byggehøyder i dette
området.
Nye boligareal er vist i Hindåfeltet og Dombås øst. Dette vil gi god plassering i forhold til ulike
sentrumsfunksjoner. I tillegg vil det trolig være interesse for å bygge boliger i form av
leiligheter i sentrum, i andre eller tredje etasje i næringsbygg. Dette bør vurderes nærmere og
regler innarbeides i planbestemmelsene.
I planområdet er det flere vassdrag, Lågen, Jora, Hindåa og Tverrbekken. Disse må vises på
plankartet og gis formålet område for særskilt bruk og vern av vassdrag med tilhørende
underformål. Fylkesmannen har innsigelse til planen om dette ikke gjøres.

I brev fra Fylkesmannen av 26. januar 2007 med merknader til planprogrammet er det gitt
uttrykk for følgende:
”Planlegging av nye hyttetomter vil etter Fylkesmannens vurdering først kunne vurderes dersom
tilsvarende planreserver samtidig oppheves.”
Grunnlaget for en slik vurdering er hensynet til villreinen. Som kommunen er kjent med er
villreinpolitikken tydeliggjort de senere år, bl.a. gjennom St.meld. nr. 26 (2006-2007)
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Det foreligger også egen fylkesdelplan
for Rondane, sist godkjent av Miljøverndepartementet 18. mai 2000. Arbeidet med å revidere
denne planen har startet, jf. departementets brev av 12. april 2007. I denne situasjonen er det for
Fylkesmannen særlig viktig at det ikke blir lagt til rette for utvidet hyttebygging som kan
komme i konflikt med revisjonsarbeidet. I den forbindelse viser vi også til at
Miljøverndepartementet i brev av november 2006 sa nei til utvidelse av to hytteområder i Stor-

Elvdal kommune. Departementet uttalte der at ”før det forligger en plan for Sølnkletten og inntil
fylkesdelplanen for Rondane er revidert, er det ikke aktuelt å godkjenne nye planer for
utbygging opp mot villreinens leveområder.”
De fire hytteområdene det er tale om ligger like inntil villreinens leveområde og innenfor
influensområdet slik dette er vist i Fylkesdelplan for Rondane. Dette bør komme frem av
plankartet. Deler av planområdet for kommunedelplan for Dombås ligger også innenfor området
K7, der det skal utarbeides kommunedelplan for Dovrefjell. I fylkesdelplanen heter det at
”Eventuell utbygging i området skal planlegges og tilrettelegges slik at det ikke fører til økt
ferdsel i villreinens leveområde eller på annen måte påvirker villreinens livsvilkår.”
For at områdene FB3 og FB4 skal kunne aksepteres, må Fylkesmannen fortsatt sette som vilkår
at tilsvarende utbyggingspotensial blir tatt ut av tidligere vedtatte planer. Fylkesmannen har
innsigelse om dette ikke gjøres. På bakgrunn av at det store planområdet FB1 ble vedtatt så langt
tilbake som i 1989 og revidert i 1997, men fremdeles ikke er bygget ut med mer enn 20 hytter,
bør det ligge godt til rette for at dette området blir vesentlig redusert. I og med at områdene FB3
og FB4 ligger nærmere Dombås og skianleggene i Kjørrhovda mener Fylkesmannen at disse er
gunstigere lokalisert med hensyn til villreinen.
Fylkesmannen vil ellers stille spørsmål ved plasseringa av nedre del av FB1 i forhold til
eksisterende skiløyper. For reiselivet regner vi med at det vil være viktig å opprettholde og
videreutvikle dagens skianlegg med langrenns- og skiskytterarena. Disse anleggene vil også
være positive med tanke på å kanalisere skitrafikken slik at villreinområdene blir minst mulig
belastet. Fylkesmannen vil derfor tilrå at utformingen av FB1 blir vurdert nøye, slik at hyttene
ikke på en uheldig måte kommer for nær opp mot skiløypenettet.
Gjeldende planer for områdene FB1 og FB2 definerer utnyttingsgrad for områdene. I
planforslaget som nå er lagt frem mangler slik definisjon. For å ha oversikt over omfanget av
utbyggingen må det innarbeides regler om utnyttingsgrad. Vi tilrår at denne ikke settes høyere
enn 15 % og samlet sett ikke gir rom for mer omfattende utbygging enn det gjeldende planer for
FB1 og FB2 legger til rette for.
Planen inneholder et eget kapittel om samfunnsikkerhet og beredskap, et tema som er blitt særlig
aktuelt som følge av klimaendring. Det fremgår av planbeskrivelsen at skredkart fra NGU er lagt
til grunn for planarbeidet, og at ingen utbyggingsarealer eller infrastruktur ligger i nærheten av
slike områder. Dersom det er rasutsatte områder innenfor plankartet bør disse vises, for
eksempel med egen skravur.
Det opplyses at det ikke er utarbeidet flomsonekart og at dette ikke ligger inne i NVEs
prioriterte områder fordi skadepotensialet er vurdert som lite. Det er også kommunens vurdering
at planområdet er lite flomutsatt. Fylkesmannen antar at disse vurderingene gjelder de større
vassdragene i planområdet. Med henvisning til senere tids hendelser med ekstremnedbør savnes
en vurdering av sideelver og mindre bekkers skadepotensial i forbindelse med vinterflom,
nedbørsflom og flomskred. Det samme gjelder fare for utglidning/erosjon.
Fylkesmannen savner også omtale av evt. radonstråling og om utbyggingsområder er kartlagt
med tanke på dette. Om så ikke er tilfelle, ber vi om at dette gjøres.
Fylkesmannen har også en del merknader til planbestemmelsene. Vi antar det vil være
hensiktsmessig at disse gjennomgås i et eget møte og tilbyr et møte om dette før neste offentlige
ettersyn.

Særlige krav til byggehøyder i E15 er vurdert og da særlig i forhold til at den gamle
hotellbygningen er borte. Rådmannen mener at dette er viktige sentrumsarealer som bør ha en
høy utnyttingsgrad.
Rådmannen er enig i at det må legges til rette for boliger i andre og tredje etasje av
forretningsbyggene i sentrum og foreslår at planbestemmelsene endres på dette punktet.
Vassdragene er i bestemmelsene belagt med en 50 meters byggegrense. Planforslagets intensjon
er den samme som fylkesmannens merknad legger opp til og rådmannen foreslår at de nevnte
vassdragene gis arealbruksformål ”område for særskilt bruk og vern av vassdrag”.
Rådmannen er klar over at Dombåsområdet ligger inntil planområdet i Fylkesdelplan for
Rondane og at denne skal revideres i løpet av relativt kort tid. Dovre kommune må likevel
forholde seg til gjeldende fylkesdelplan for Rondane (godkjent 18.05.2000), der deler av
planområdet overlapper med arealer som er avsatt som kommunedelplanområder. Dovre
kommune har tidligere fremmet forslag til kommunedelplan for Dovrefjell, der det for øvrig ikke
var avsatt nye byggeområder for fritidsformål. Dovre kommune er derfor i ferd med å oppfylle
fylkesdelplanens krav til kommuneplanlegging.
Selv om deler av planområdet ligger innenfor område K7 i fylkesdelplanen, så er det nødvendig
for kommunen som planmyndighet å se dette arealet i sammenheng med resten av Dombås
tettsted. Dombås, som sentrum for service og handel i Dovre, Lesja og deler av Folldal, er
avhengig av tilreisende og turister for å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet for
lokalbefolkningen. En økonomisk vekst for handels- og turistnæringen er en stor fordel for
lokalbefolkningen, da dette genererer større tilbud og flere tjenester i lokalmiljøet. En positiv
utvikling for Dombås som handelssted er derfor delvis avhengig av flere fritidsboliger som
brukes aktivt.
Fylkesdelplanen sier også at eksisterende utbyggingsplaner skal vurderes på nytt ved kommunal
oversiktplanlegging i influensområdet. Rådmannen vurderer FB1 som fortsatt aktuelt som
utbyggingsområde ut i fra at området er påbegynt og detaljplanlagt i to av delområdene, ligger
nær eksisterende va-anlegg, ligger nær sentrum og er godt tilrettelagt med løype- og stinett som
er kanalisert bort fra villreinens leveområde. Rådmannen mener en også må ta i betraktning at
området var planlagt i 1989 da interessen for slike tomter var mindre og at en nå ser det som
mulig å komme i gang med en større utbygging.
Rådmannen vil påpeke viktigheten av å realisere FB3 i forhold til videre utvikling av
skiløypenettet og skistadion og for å få en bedre vegløsning for nedre deler av FB1. Dette er
tidligere beskrevet overfor fylkesmannen.
Rådmannen forstår at fylkesmannen og fylkeskommunen har behov for å redusere
utbyggingstempoet i regionen i påvente av en ny fylkesdelplan. Det er likevel flere momenter
som taler for at en bør kunne gi åpning for noen nye fritidstomter i planområdet:
• Utbyggingsområdene ligger ikke i fjellet, men i Dombås sentrum (i motsetning til blant
annet to hytteområder i Stor-Elvdal kommune).
• Godt utbygde skiløyper og turstier gir særskilt god kanalisering av ferdselen ut fra
hytteområdene.
• Nærhet til eksisterende infrastruktur, handels- og tjenestetilbud.
• Tettstedets behov for videre utvikling.
• Lite antall fritidsboliger i kommunen: Dovre 641, Lesja 1540, Sel 2043, Nord-Fron
1944, Sør-Fron 1566, Ringebu3320 .

•

Likebehandling i forhold til saksbehandlingen av kommunedelplanforslaget for Bjorli i
Lesja kommune, der tomtereserven ble godtatt økt utover nåværende antall fritidsboliger
(ut i fra omtrent tilsvarende hjemmelsgrunnlag – rullering av fylkesdelplan for området).

Rådmannen foreslår derfor at kommunen følger Oppland fylkeskommunes forslag til løsning,
der en legger inn 50 nye tomter, fordelt på områdene FB3 og nedre deler av FB4. En videre
utvikling av områder for fritidsbebyggelse i Dombås tettsted vil måtte komme på bakgrunn av
retningslinjer og bestemmelser i en ny versjon av fylkesdelplanen for Rondane. Rådmannen
mener dette vil være en akseptabel, midlertidig løsning, men vil påpeke at en er avhengig av at
det legges til rette for flere fritidstomter i Dombåsområdet i den nye fylkesdelplanen.
Når det gjelder utnyttingsgrad for FB 1 og 2, så er denne fastsatt i reguleringsplanene for
områdene og disse skal fortsatt gjelde.
Mindre bekkers skadepotensiale er vurdert og risikoen er funnet liten. I den grad nye
utbyggingsområder er berørt av slike vassdrag, så ligger de så høyt i terrenget at bekkene i liten
grad kan gjøre skade.
Radonstråling i nye byggeområder er ikke utført. Derimot er det gjennomført radonmålinger i
eksisterende boligområder. Vurderinger omkring evt. radonstråling i nye byggeområder må
utføres i forbindelse med reguleringen av disse.
Rådmannen tar gjerne i mot veiledning i forbindelse med utformingen av planbestemmelser og
retningslinjer i planen. En foreslår derfor at rådmannen får fullmakt fra PNU-styret til å gjøre
plantekniske endringer i bestemmelser og retningslinjer før planen legges ut til nytt off. ettersyn.

Rådmannen mener det endrede planforslaget gir kommunen nødvendig handlingsrom de
nærmeste årene. Planen bør revideres jevnlig. Første revidering vil måtte komme etter at en ny
fylkesdelplan for Rondane foreligger. En foreslår derfor at planen legges ut til nytt offentlig
ettersyn og at en i løpet av høringsperioden avholder møter med overordnede myndigheter for å
avklare særskilte temaer i planforslaget. Normal saksgang vil da bli slik:
2. gangs behandling av planforslaget i PNU

2. gangs offentlige ettersyn
Arealplanmøte med overordnede myndigheter
(Evt. særmøter med overordnede myndighter)

3. gangs behandling av planforslaget i PNU

Vedtak i kommunestyret

Rådmannens innstilling:
PNU-styret vedtar:
Forslag til kommunedelplan for Dombås legges ut til andre gangs offentlige ettersyn med
følgende endringer:
1.
2.
3.
4.

Gang- og sykkelvegen langs E136 tegnes inn på plankartet.
50 meters LNF-sone langs Jore legges inn på plankartet.
30 meters byggegrense langs jernbanen legges inn i uregulerte områder.
Teksten som omhandler kulturminner under ”Allment” i bestemmelsene endres til
”Kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet i medhold av lov om kulturminner §§ 4, 6 og 8.
Vedtaksfredete kulturminner er kulturminner som er fredet etter kulturminnelovens § 15. Alle tiltak som
kan røre ved automatisk fredete kulturminner skal legges fram for kulturminnemyndighetene i Oppland
fylkeskommune for uttalelse. Det samme gjelder de til en hver tid stående byggverk fra perioden 15371649.”
5. Bestemmelsene endres slik at videre utbygging på Domaasgarden bare kan gjøres etter
regulering av områdene.
6. Område E15 endres på plankartet slik at søndre grense korresponderer med søndre
grense for E4, men parallelt med Dombåsgrendvegen.
7. Skytebanearealet ved Øian endres til ”Båndlagt område for regulering til
skytebane/landbruk”.
8. Bestemmelser som sikrer jordlovsbehandling for reguleringssaker og bygge- og
delesaker i områdene E4 og E16 legges til planbestemmelsene.
9. Konkurranseløypenettet og trasè for ny veg mellom FB1 og FB2 endres i forhold til
vedlagte kart.
10. Øvre deler av Tverrbekkområdet avsettes til næringsformål.
11. Bestemmelsene endres slik at en ved realisering av ny kryssløsning ved Einbuhuset kan
etablere parkeringsplasser på deler av arealet.
12. Bestemmelsene endres slik at andre- og tredjeetasjene i bygningene i forretningsbyggene
i sentrum kan nyttes til boligformål.
13. Lågen, Jora, Hindåa og Tverrbekken avsettes som område for særskilt bruk og vern av
vassdrag i plankartet.
14. Plankart og bestemmelser endres slik at FB3 kan bebygges med inntil 10 fritidsboliger
og nedre deler av F4 kan bebygges med inntil 40 fritidsboliger. Tomteutnyttingsgraden
settes til maksimalt 15%.
15. Løypetrasèen sørøst for boligområdene i Dombås øst samordnes med nedfartsløypa fra
alpinanlegget til sentrum.

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre mindre endringer av planteknisk karakter i planen, jf.
merknad fra Fylkesmannen i Oppland.

