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Formannskapet i Søndre Land kommune gjorde følgende vedtak i møte 4.mai 2022, jf. saksnummer 
65/22: 

Formannskapet i Søndre Land kommune vedtar å gå videre med alternativ 2 på Hasvalsætra og 
utarbeide områdereguleringsplan for dette arealet til batterifabrikk eller annen kraft- og 
arealkrevende industri med mange arbeidsplasser.

Vedtaket i formannskapet er enstemmig.  Møteprotokollen fremgår her.  Saksfremlegg og 
konsekvensutredningen av alternativene fremgår som vedlegg til formannskapets møte, jf. denne 
lenken. Dokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside ved å gå inn på formannskapets 
møte den 4. mai.

Hasvalsætra, valgt alternativ 2 med eiendomsgrenser

https://innsyn.acossky.no/sondreland/wfdocument.ashx?journalpostid=1000015474&dokid=27947&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF
https://innsyn.acossky.no/sondreland/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000014928&
https://innsyn.acossky.no/sondreland/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=1000014928&


Side 2 av 2

Rambøll utarbeider områdereguleringsplan for alternativ 2, 1088 daa (konsekvensutredning iht. 
vedtatt planprogram er gjennomført/er grunnlag for valgt alternativ).  Arbeidet er igangsatt 4. mai 
som følge av formannskapets vedtak.  Det er avklart at Rambøll utarbeider plandokumentene frem til 
St. Hans.  

Iht. kommunens møteplan er det ikke mulig for formannskapet å vedta høring og offentlig ettersyn av 
områdereguleringsplanen før sommerferien.  Det samme gjelder behandling av planen i regionalt 
planforum, før den legges ut til høring/offentlig ettersyn.  Vedtaksprosessen blir derfor noe forsinket 
enn opprinnelig forutsatt.  Tabellen under viser hvordan vi pt. har planlagt vedtaksprosessen frem mot 
vedtatt områdereguleringsplan i kommunestyret 14. november 2022. 
                                              
                                                                                                                                                                  

Vedtaksprosess Forslag fremdrift iht. 
gjeldende møtekalender

Kommentar

Utarbeidelse av 
områdereguleringsplan for 
alternativ 2

4. mai  - 24. juni  Utføres av Rambøll

Møte planforslag i regionalt 
planforum

Dokumentfrist 10. 
august/møte 24. 
august

Møtet må bestilles.

Skrive saksfremlegg 24. aug kl 1200  Oppretting av dokumenter iht. 
tilbakemelding i regionalt 
planforum ikke mulig før vedtak 
om høring.  Må vedtas 
innarbeidet i planforslaget før 
det sendes på høring.

Møte formannskapet, vedtak av 
høring og offentlig ettersyn

31. aug 

Kunngjøring høring i OA/start 
høringsfrist

3. september 

Høring 6 uker, slutt frist 15. okt 
Merknadsbehandling/oppretting 
av plan

15. - 28. okt  Litt knapp tid til 
merknadsbehandling/oppretting 
av planforslaget iht. 
merknadsbehandlingen.

Skrive saksfremlegg 2. nov kl 1200 
Møte formannskapet, vedtak av 
områdereguleringsplan

9. nov 

Møte kommunestyret, vedtak av 
områdereguleringsplan

14.nov.  Vedtatt områdereguleringsplan 
med 3 ukers klagefrist

                                            
Med hilsen

Lars Erik Narmo
arealplanlegger Arealforvaltning 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur


