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Saksopplysninger: 
 
Kommunedelplan Bagn er avgrenset i kommuneplanens arealdel, vedtatt i sak 036/10, 
16.09.2010. Det var i kommunens planstrategi 2012-2016 satt opp som en prioritert 
planoppgave å lage kommunedelplan for Bagn. Utarbeidingen av planen startet med vedtak 
om oppstart av planarbeid 16.02.2016 og vedtak av planprogram 28.04.2016.  
 
Det er gjennomført informasjonsmøter, annonseringer i lokalavis og på kommunens nettside, 
sendt brev til grunneiere som blir direkte berørt av planen, gjort kartlegging i Barnetråkk med 
barne- og ungdsomsskole, faresonekartlegging og stedsanalyse.  
 
Formannskapet ble orientert om planarbeidet gjennom fremlegging av foreløpig forslag i sak 
014/18, 26.04.2018. Planen ble vedtatt lagt ut på høring og offentlig ettersyn i sak 045/19, 
24.09.2019. Det kom da inn merknader og innsigelser på flere punkt i planen. Dette ble tatt 
opp i regionalt planforum 26.08.2020, og det ble gjennomført befaring med regionalt 
planforum 11.09.2020. Det ble holdt nytt møte med regionalt planforum 09.02.2021 for videre 
oppfølging av momentene. I denne perioden er det gjort endringer i planen og mottatt 
bekreftelse på at to av innsigelsene trekkes. Det foreslås nå at planen legges ut på 2. gangs 
høring og offentlig ettersyn.  
 
 
Vurdering: 
 
Kommunedelplan for Bagn skal være et verktøy både for kommunen og private interessenter 



i håndtering av framtidig utbygging og utvikling av stedet. Den vedtatte kommunedelplanen 
blir juridisk bindende for arealbruksforvaltningen innenfor planområdet. Kommunedelplanen 
vil vise området mer detaljert enn kommuneplanen for Sør-Aurdal, og vil ha utfyllende 
retningslinjer og bestemmelser som blir gjeldende innenfor planområdet. Planen vil vise 
behovet for reguleringsplaner i området, sammen med områder som er regulert fra før. 
Planen skal være et redskap for interesseavveining og samordning mellom ulike 
sektorinteresser. Planprosessen skal sikre at synspunkt kommer inn, blir vurdert og at 
konklusjoner blir utarbeidet på en helhetlig måte. 
 
Hovedtrekket som har blitt framtredene i arbeidet med planen er at Bagn er svært kompakt, 
og at dette er ønskelig å videreutvikle ved å ha fokus på forholdsvis korte avstander mellom 
og til daglige gjøremål som arbeid og fritidsaktiviteter. Dette vil bidra til en transformasjon av 
spesielt sentrum, og være et positivt bidrag til blant annet reduksjon av klimagassutslipp. 
Dette har også gjort at hovedfokus har vært å få klare og tydelige planbestemmelser, som gir 
rom for utvikling og fortetting av Bagn. Samtidig har det vært fokus på å finne areal som gir 
mulighet for denne utviklingen. Det har vært et mål å legge inn areal som er ukurant, og 
eventuelt små parseller med dyrka mark. Det er valgt å legge inn noe areal som er dyrket 
mark, for å oppnå en best mulig helhetlig utvikling for viktige formål som boliger. I tråd med 
innspill fra myndighetene er det lagt inn en høyere arealutnyttelse enn i tidligere forslag.  
 
Det ble mottatt innsigelse fra tre parter (Statens Vegvesen, NVE og Fylkesmannen i 
Innlandet), vedtak fra Innlandet Fylkeskommune som utsatte saken og der de ba om at 
saken ble tatt opp i regionalt planforum, uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning, samt 
merknader/innspill fra de nevnte myndighetene og fire private. Dette blir gått gjennom og 
kommentert fra admistrasjonens side under.  
 
Statsforvalteren Innlandet (tidl. Fylkesmannen i Innlandet), 10.12.2019 
 
Det er innsigelse til området B10, med bakgrunn i nasjonal jordvernstrategi. Området er nå 
delt opp i to, B10_1 og B10_2, og er beholdt i planen, til tross for innsigelse. Område B10_1 
kan ses på som en videreføring av eksisterende boligområde Prestgardshagin.  
Administrasjonen mener at onrådet vil være en viktig del av å kunne tilby et utvalg av 
boligplasseringer flere steder i Bagn i et marked som der det i realiteten ikke er boligtomter. 
Grunneier har tidligere spilt inn at han ønsker boligtomter her, og delen av jordet som er 
foreslått er vurdert til å være tungdrevet ut fra utforming og helling.  
For området B10_2, som kan ses på som en utvidelse av det eksisterende boligområdet 
Klukkarmoen, er det i planbestemmelsene stilt krav om oppføring av minimum to-
mannsboliger. Dette er gjort for å sikre en bedre bredde i boligtilbudet i Bagn enn det er i 
dag, samtidig som det gir bedre arealutnyttelse enn en enebolig vil gjøre.   
 
For boligområdene vises det til planbeskrivelsen punkt 3.1.1. Fast bosatte: 
Ut fra disse tallene vil det minimum være et behov for rundt 20 enheter i planperioden, hvis 
en ønsker samme utvikling som har vært. Kommunen har et ønske om økt antall innbyggere, 
og har et økt fokus på bolyst. En har i flere tilfeller sett folk som ønsker å bosette seg i 
området, men fordi boliger sjelden kommer på salg og ikke på det åpne markedet, er det 
vanskelig for folk som ikke har en tett tilknytning hit å finne seg bolig. En er dermed i en 
situasjon der en har folk som ønsker seg hit, men som ikke finner bolig. Tallet bør derfor 
være minst 40 enheter i planperioden. Siden det er hovedvekt på eneboliger i området, bør 
det legges til rette for to- eller flermannsboliger og leiligheter i større grad enn før. Dette er 
også i tråd med kommunens ønske om muilgheten til å kunne tilby forskjellige bomuligheter, 
både i forhold til plassering i området, bo-løsning og prisvarianter. 
 
Det vises også til planbeskrivelsen punkt 6.1. Bebyggelse og anlegg: Totalt er det en 
tomtereserve på 14 i disse planene, som ikke er bebyd. 5 av disse er regulert, men ikke 
fradelt, og kan derfor fjernes fra reguleringsplanene. Arealreserven til boliger er egnet til 
både leiligheter og eneboliger, i varierende terreng og med forholdsvis god nærhet til 
sentrum. Selv om det er flere tomter som er ubebygd, er ikke disse tomtene i markedet for de 



som ønsker å etablere seg i Bagn. Det er dermed tilnærmet umulig å kjøpe en ubebygd tomt 
i Bagn i dag. I tillegg er det svært få boliger til salgs, noe som gjør det vanskelig for de som 
ønsker å flytte hit. 
 
Det er innsigelse for området N1 Nordre Voll, sentrum, som er lagt inn som LNFR-område 
(landbruk, natur, friluft samt reindrift) for spredt næringsbebyggelse, med bakgrunn i nasjonal 
jordvernstrategi. Området er planlagt for turistanlegg med mulighet for camping og 
tilrettelegging av friluftsområde. Det er beholdt i planen fordi administrasjoen mener at dette 
vil være positivt for stedsutviklingen, samtidig som det vil være viktig å stille krav slik at 
utviklingen av området oppleves som positiv. Området skal tilrettelegges for å være et 
knutepunkt for aktiviteter og opplevelser, og området FRI1 og N1 skal ses i sammenheng. 
Det vises til planbeskrivelsen punkt 3.3. lokalisering av sørvis, handel og industri: 
Lokaliteten er sentralt i Bagn, rett ved sentrumssonen, og vil ha god synergieffekt med 
eksisterende tilbud i sentrum. Dette vil gi etablering av et tilrettelagt friluftsområde med tursti 
og fiskeplasser sentralt i Bagn, og vil være en viktig del av steds- og sentrumsutviklingen. 
Turistanlegget og campingplassen vil dra nytte av eksisterende infrastruktur i sentrum og 
representere en god utnyttelse av arealet i Bagn. 
 
I planbestemmelsene § 5.2, er det lagt inn spesifikasjon og krav til utvikling av området, i 
tillegg til hva som skal avklares i reguleringsplan for området. Det er også stilt krav om 
nydyrking av erstatningsareal før tilsvarende areal kan benyttes til turistanlegg, noe 
grunneier har spilt inn i eget skriv til kommunen. De siste årene har det vært mye nydyrking, 
og tall viser at det siden 2016 er godkjent nydyrking av 708 daa i kommunen, som vi mener 
bør telle positivt. Et turistanlegg vil bidra til å styrke næringsgrunnlaget til gården, og gi 
kapital til nydyrking, beitetiltak og videre oppbygging av landbruksaktivtiteten med annen 
plassering enn hovedtunet. Området er også justert noe ned i forhold til tidligere forslag, og 
om lag 10 daa dyrka mark er tatt vekk fra N1 området og lagt inn igjen som LNFR-område. 
Det er lagt inn en sone på 50 meter fra vasskant for friområde (FRI1), som skal være alment 
tilgjengelig og kunne brukes til for eksempel turstier og fiskeplasser.  
 
For områdene BA1 og O2 Haugajordet er det innsigelse, med bakgrunn i jordvern. Her har 
også fylkeskommunene flere merknader, i tillegg til grunneier. Etter flere vurderinger og 
gjennomganger av området som er foreslått, og en alternativ-vurdering, er det valgt å fjerne 
forslaget om disse områdene i planen. Alternativ-vurderingen viser at det vil være mulighet til 
å få til en god løsning andre steder i Bagn, og det kommer til å bli jobbet videre med disse 
alternativene gjennom blant annet illustrasjonsplan for Bagn.  
 
Statsforvalteren hadde også flere merknader og innspill til forbedring av planen. Disse er tatt 
med videre i prosessen, og det er gjort flere endringer. Disse er: 

· Tydeliggjøring av hensynssone H820 
· Endret bruk av hensynssone H910 
· Avklaring av status for eksisterende regulerinsgplaner 
· Endring av eneboligtomter til inntil 1 daa, minimum utnyttelsesgrad BYA 20%, 

maksimum 70%. 
· Føringer for leke-, ute- og oppholdsplasser i planbestemmelsene. 
· Presisering om retningslinje i § 5.1, knyttet til pbl. § 19-2. 
· Kriterier i § 5.1 ‘strammes opp’ med skal i stedet for bør. 
· Henvisning for prinsippvedtak for utbyggingsavtale. 
· Presiseringer om krav i §1.8. 

 
Innlandet Fylkeskommune, 20.02.2020 (utsatt frist) 
 
Vedtaket fra fylkeskommunen sa at saken skulle utsettes, og tas opp i regionalt planforum. 
Det er derfor ikke formelt mottatt innsigelser til planen. I saksframlegget til fylkeskommunen 
er det vist til flere punkt som ville gitt innsigelse, disse er sammenfallende med innsigelsene 
fra Statsforvalteren. I tillegg har vi sett på områdene B3 Søre Voll boligfelt og B5 Nedre 



Erstad, som i dag er LNFR-områder i reguleringsplanen for Søre Voll boligfelt.  
Det er nå lagt inn rekkefølgebestemmelser som sier at boligreservene som ligger nærmest 
sentrumsavgrensningen skal bygges ut før nye kan påbegynnes. Dette vil gjøre at områdene 
B3 Søre Voll og B5 Nedre Erstad ikke vil være de som blir utviklet først av de boligområdene 
som er lagt inn i planen.  
 
Fylkeskommunen kom også med innspill knyttet til synliggjøring av kulturminner. Det er nå 
lagt inn hensynssoner for automatisk- og vedtaks- fredete kulturminner, med bestemmelser.  
 
 
Statens Vegvesen, 27.11.2019 
 
For område N1, hadde Statens Vegvesen innsigelse knyttet til adkomstvei. Det er lagt inn 
bestemmelse om at adkomst skal være fra fv. 2444, og skal tilfredsstille gjeldene normaler. 
Det ble mottatt bekreftelse fra Statens Vegvesen 23.11.2020, om at innsigelsen trekkes, hvis 
planen blir vedtatt med denne bestemmelsen i § 5.2.   
 
NVE, 28.11.2019 
 
For bestemmelsene i faresonene hadde NVE innsigelse fordi disse var uklare og ikke 
ivaretok vesentlige regionale eller nasjonale interesser knyttet til deres ansvarsområder. Det 
er mottatt bekreftelse 18.11.2020 fra NVE om at de trekker sin innsigelse, hvis punktene som 
er lagt inn i bestemmelsene § 7.1. blir vedtatt, der bestemmelsene er tydeliggjort.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning, 18.11.2019 
 
De viser til forekomster klassifisert til å ha liten betydning som byggeråstoff er registrert i 
planområdet, som for en stor del ligger i flomutsatte områder eller er bebygd slik at fremtidig 
utnyttelse av grusressursene derfor er lite aktuelt. Oppfordrer til å utnytte berørte 
grusforekomster ved realisering av formålene i planen, dersom massene skulle være 
egnet til det.  
Dette tas til orientering.  
 
Anne Karine Haugsrud, 26.11.2019 
 
Ønsker ikke at arealet som er lagt inn for omdisponering på eiendommen 37/8 blir endret fra 
dyrka mark til annet formål. Hvis omdisponering ikke kan unngås, er det ønske om at det 
avsettes til boligformål, eventuelt delt formål med boligbygging og offentlig formål.  
 
Etter gjennomganger og vurderinger er det enighet om at området som var foreslått 
omdisponert på eiendommen 37/8, ikke videreføres. Se også kommentar til Statsforvalteren.  
 
Sør-Aurdal grunneierlag, Begna Elv v/Trygve Langedrag, 28.11.20.19 
 
De ønsker tilrettelegging for allmennheten med adgang til strandsonene, spesielt for 
bevegelseshemmede og tilrettelagt parkering. Det er ikke lagt inn eget formål for dette i 
plankartet. Områdene FRI1 og området ved Vangen vil være spesielt godt egnet for denne 
type tilrettelegging, og vil bli jobbet med i videre planarbeid på reguleringsplannivå.  
 
Svein Erik Wold, 09.12.2019 
  
Gir innspill om ønske om mer visjoner og plan for sentrum og Vangen. Mener det ikke er 
ønskelig med nedbygging av matjord. Viser til at det er foretatt arkeologiske utgravinger på 
eiendommen 31/1. 
Admninstrasjonen er enig i at en ikke ønsker å nedbygge dyrka mark. Her er det i prosessen 
mellom høringene gjort flere endringer, slik at det vil være mindre areal som nedbygges. Se 
for ørig kommentarer under Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet Fylkeskommune. Vi kan 



ikke se at det er registrert inn arekeologiske utgravinger for eiendommen i de registre vi har 
tilgang til. Dette vil en komme tilbake til ved en eventuell regulerinsgplan for området. Siden 
en kommunedelplan er overordnet, så er det ikke spesifisert noe for sentrum og Vangen, 
bortsett fra hvert sitt formål med sine planbestemmelser. For sentrum vil det bli utarbeidet en 
egen illustrasjonsplan, som vil se nærmere på området.  
 
Verne-Vøla, fortidsminneforeningens lokallag i Valdres, 09.12.2019 
 
Positive til planen, spesielt bestemmelser for verneverdige bygningen og bygningsmiljø, samt 
retninglinjer for estetikk og tilpasning til omgivelsene. Oppfordrer til å gjøre grundige 
vurderinger av kulturminneverdiene og aktivt ta i bruk hensynssoner for kulturmiljø i videre 
planarbeid. Kulturminneplanen bør være retningsgivende.  
Dette tas til orientering.  
 
 
Virkningene av planen er utredet og vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. 
Konsekvensutredningen er utført på to nivåer. Først en grovsiling av alle innspill basert på 
planprogrammet og vurderinger ihht forskriften og deretter en grundigere utredning av 
innspillene. I tillegg er det utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). 
Konsekvensutredning og ROS-analyser er med som vedlegg til planbeskrivelsen.  
 
Samlet vurdering 
 
Kommunedelplanen kan bidra til forholdsvis store endringer i området, samtidig som 
utviklingen vil skje over en lengre tidsperiode og dermed ikke oppleves som vesentlige 
endringer. Formålet med planen er å legge til rette for en planlagt og gjennomtenkt utvikling, 
som tar hensyn til både nasjonale, regionale og lokale målsetninger. Det vil være viktig å 
beholde den kompakte strukturen i den videre utviklingen, og administrasjonen mener 
planforslaget legger grunnlag for dette. Det er gjort vurderinger underveis i prosessen som 
viser at det vil være vanskelig å få til et tilstrekkelig tilbud for boliger, både i plassering og 
form, uten å ta i bruk dyrka mark. Det er valgt å prioritere disse arealene til boligformål. 
Planbestemmelsene legger opp til at det skal være en høy utnyttelsesgrad i sentrum, med 
mulighet for å bygge høyere enn tidligere. Det er trolig i dette området den største og mest 
synlige transformasjonen vil være.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 første ledd at forslag 
til kommunedelplan Bagn, planID 0540K005, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. De grunneiere som er direkte berørt av endringer i planen, skal få tilsendt brev med 
informasjon om dette.  
 
 
Formannskapet 09.03.2021: 
 
Behandling: 
Svein Erik Wold stiller spørsmål om sin habilitet. Erklæres habil. Enstemmig. 
 
Som forslag. Enstemmig. 
 
FS- 008/21 Vedtak: 
Formannskapet vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14 første ledd at forslag 
til kommunedelplan Bagn, planID 0540K005, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. De grunneiere som er direkte berørt av endringer i planen, skal få tilsendt brev med 
informasjon om dette.  
 
 



 


