
Oppsummering og vurderinger av merknader til planprogram og oppstart av 
planarbeid Dokka vest 

Fra Innhold Vurdering 
Direktoratet for 
mineralforvaltning 
 

Mener utkastet til planprogram er noe tynt 
vedr. omtale av forholdet til mineralske 
ressurser. Viser til at forekomsten Dokken 
er registrert som meget viktig og at det må 
sikres at forekomsten ikke bygges igjen. 
Uttak som er åpnet bør utnyttes i så stor 
grad som mulig. Anbefaler at det tas inn 
rekkefølgebestemmelse som sier at 
ressursen skal være utnyttet før området 
båndlegges til nye tiltak. 
 
Har en del innspill til bestemmelser, 
driftsplan, konsesjon etc. dersom det skal 
legges opp til videre drift i uttaket. 
 

Rådmannen mener 
planprogrammet ivaretar godt 
nok hensynet til 
løsmasseressurser. Vurdering 
av videre drift i Dokken og 
framtidig bruk av dette 
området vil være et viktig tema 
i planarbeidet. 
 
Innspillene tas for øvrig med i 
det videre planarbeidet. 

Oppland 
fylkeskommune 
 

Forutsetter at arealer avsatt til LNF, 
friområder eller annen grønnstruktur i 
kommuneplanen ikke foreslås omdisponert 
til byggeområder uten at det gjøres 
konsekvensutredning. 
 
Oppfordrer til at fokus på klimatiltak 
innarbeides i planarbeidet inkludert 
vurderinger av energiforbruk, 
transportbehov og alternative 
transportløsninger. 
 
Vil gjennomføre kulturminneregistreringer 
og avklare status for en del tidligere 
registrerte kulturminner. Forventer også at 
planarbeidet belyser nyere tids 
kulturminner. 
 

Det er ikke hensikten å 
omdisponere dyrka mark eller 
friområder. 
 
Energibruk og transportbehov 
vil være tema i planarbeidet. 
 
Nyere tids kulturminner 
vurderes i samarbeid med 
Randsfjordmuseet. 

Fylkesmannen i 
Oppland 
 

Viser til generell veiledning og 
Fylkesmannens forventninger til kommunal 
planlegging i Oppland. 
 
Forventer at planen stiller krav om høy 
arealutnyttelse ved nybygging og at 
regional plan med tilhørende 
planbestemmelse om avgrensning av 
sentrum og lokalisering av varehandel blir 
fulgt opp i planarbeidet. 
 

Lokalisering av varehandel er 
et sentralt tema i planarbeidet. 

Nordre Land 
bondelag 
 

Ber om at matjord innenfor planområdet 
bevares. Det er flere gårdsbruk i området 

Det er ikke hensikten å 
omdisponere dyrka mark 
innenfor planområdet. 



som er i vekst og interessert i jord til både 
dyrking av gras og korn. 
 
Ber om at kongeveien gjennom området 
bevares som turvei. 
 

 

Mattilsynet 
 

Kommunen må sette seg mål for å knytte 
flere med private, utilfredsstillende 
separate og små fellesanlegg, til felles 
vannforsyning der kvaliteten lettere kan 
kontrolleres. 
 
Miljøstasjon og motorbane innebærer 
mulig forurensende aktivitet for drikkevann, 
noe som må tas hensyn til ved planlegging 
av nye områder for disse aktivitetene. 
 

Tas til etterretning. 
 

NVE Planen må ta hensyn til vassdrag, flomfare, 
lavpunkt, eksisterende sikringstiltak og 
regionalnett. Eventuelle sikringstiltak må ta 
hensyn til økt flomfare for tredjepart.  
 
Anbefaler krav om kjellerfrie bygg der det 
er lavpunkt. Grunnvannsforhold må 
avklares og hensyn til verneverdier i 
vassdraget må ivaretas. 
 

Sikringstiltak ved Dokka 
camping kan være aktuelt. 
Tas til etterretning. 

Inger Lise og Einar 
Østdahl 
 

Ønsker mulighet for å ta ut løsmasser i 
dybde 3-5 meter på sin eiendom på 
Vinjarmoen. 
 
Må ikke låse muligheten for andre 
materialvalg enn tre ved ny utbygging.  
 
Ønsker felles avkjøring for Lena maskin, 
tomt 39/82 og sin eiendom. 
 

Muligheter for uttak vil bli 
vurdert. 

Astri Nelly Sogn 
 

Tar opp forhold vedrørende skilting og 
atkomst til sin boligtomt i Heimskogen 12. 
 

Videresendt til Teknisk drift. 
Atkomstforhold vil bli vurdert i 
planarbeidet. 

BaneNor 
 

Dersom planforslaget berører den delen av 
Valdresbanen som fremdeles inngår i det 
nasjonale jernbanenettet, bør dette 
belyses. 
 

Planen berører ikke den delen 
som inngår i det nasjonale 
jernbanenettet. 

Tore Rossland 
 

Har en del innspill vedr. folkehelse, 
trafikksikkerhet og støy. 
 
Mener spesielt det er behov for tiltak for å 
dempe støyen fra arrangement ved Dokka 
camping. 

Folkehelse, trafikksikkerhet og 
støy er tema som vil bli vurdert 
i planarbeidet. 
Planprogrammet vurderes å 
ivareta dette godt nok. 



Statens vegvesen Ber om at eventuelle tiltak som berører 
fylkesvegnettet avklares med Statens 
vegvesen før høring. 
 
Trafikksikkerhet må være et 
gjennomgående tema. 
Har noen merknader til byggegrenser og 
utforming av avkjørsler. Forutsetter at kryss 
og avkjørsler utformes i tråd med 
vegnormalens krav. 
 

Tas til etterretning. 

Eldrerådet Eldrerådet slutter seg til målene for planen 
og det som er foreslått av tiltak som skal 
vurderes. 
 
Ønsker å ha en representant i planutvalget. 
 

Eldrerådet foreslås inn i 
referansegruppa. 

Råd for 
mennesker med 
nedsatt 
funksjonsevne 

Viktig at det tenkes universell utforming. 
 
Viktig å bevare historiske bygninger ved 
Mølla. 
 
Forholdene for myke trafikanter er veldig 
dårlige når det gjelder krysset 
Torpevegen/Storgata og krysset ved Vest-
Torpvegen/Storgata. 
 
Ber om å få være med på befaring. 
 

Tas til etterretning. 

Berit Sarastuen Ber om at atkomstmulighet og tilkobling til 
offentlig vann/avløp til tomta 39/82 blir 
ivaretatt i planarbeidet. 
 

Vil bli ivaretatt. 

 


