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REGULERINGSPLAN FOR GJESTRUMFELTET ØST, BØVERBRU - 
FØRSTEGANGSBEHANDLING  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Utvalg for teknisk drift og 
plansaker å legge forslaget til detaljreguleringsplan for «Gjestrumfeltet øst», planid. 
0529154, ut til offentlig høring under forutsetning av at endringer/ tillegg nevnt i 
saksutredningen endres/ innarbeides i forslaget: 

 Bestemmelsene og planbeskrivelse endres slik rådmannen anbefaler i 
saksframlegget. 

 
Det skal betales behandlingsgebyr i henhold til kommunens regulativ. 
 
 
 

Vedlegg: 

 Planbeskrivelse datert 5.4.2019 

 Forslag til plankart datert 28.2.2019 

 Forslag til planbestemmelser datert 5.4.2019 

 Merknader ved oppstart, 5 stk. 

 ROS-analyse datert 28.2.2019 

 Tekniske vegtegninger datert 11.2.2019 
 
 
Fakta: 

Det er Feste Kapp As som er forslagstiller på vegne av utbygger «2 Rom og 
Kjøkken» As. 
 
«2 Rom og kjøkken» har kjøpt østre del av det regulerte boligområdet 
«Gjestrumfeltet», planid: 0529026. Planen ble vedtatt den 26.11.1996. Det er de 
områdene som ikke er utbygd som nå ønskes omregulert. 
 
Hensikten med omreguleringen er å tilpasse gammel plan til dagens, ønskede 
utvikling og behov. Aktuelle endringer er høyere utnyttingsgrad, andre boligtyper/ 
flermannsboliger (konsentrert småhusbebyggelse) og åpning for andre takformer, 
mulighet for moderne arkitektur, etasjeantall/ høyder som passer overens med 
dagens byggeforstrifter osv. Regulerte tomtegrenser ønskes fjernet for en mer 
effektiv utnyttelse. Selve vegstrukturen er beholdt, men oppdatert etter prosjektering 
og tilpassing til terreng. For oversikt over endringer - se kap. 5.1 i planbeskrivelsen. 
 
Prosessen så langt: 
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 Oppstartsmøte mellom utbygger, plankonsulent og kommunen; 11.4.2018. 

 Planoppstart; 27.4.2018 med innspillsfrist 15.8.2018. 

 Det ble avholdt et «overtakelsesmøte» den 6.3.2019. I møtet ytret kommunen 
ønske om at en ser på en enda bedre utnyttelse av arealene og større 
variasjon i type og størrelse på bolig. Kommunen ønsker at det kan tilbys 
størst mulig variasjon av boligtyper i alle våre tettsteder, slik at innbyggerne 
kan bo i det tettstedet de ønsker, i en boligtype som passer dem. For å få til 
dette ble det derfor diskutert en del endringer i planforslaget. 

 Nytt, revider forslag ble mottatt 8. april. 
 
 
Vurdering: 

Intensjoner og formålet med endringsforslaget går fram av planbeskrivelsen(med 
vedlegg), og skal forankres i plankart og bestemmelser. Dette er i hovedsak godt 
ivaretatt. 
 
Rådmannen ønsker å ha fokus på noen tema som er aktuelt i saken: 
 
Behov for endring: eksisterende plan er fra 1986 og er ikke tilpasset rikspolitiske 
føringer, gjeldende byggeforskrifter, vedtatt kommuneplan og dagens boligbehov. 
Det er i forslaget tilrettelagt for høyere fortetting, tidsaktuell utbygging og «connected 
living». De planlagte vegene fra 1986 var ikke detaljprosjektert og en ser nå at det er 
behov for noen terrengtilpassinger. Ut over dette så ønsker utbygger å beholde mest 
mulig av opprinnelig struktur i området.  
 
Prosjektering av veg: Det er behov for noen, små endringer for å tilpasse vegene 
etter terrenget og dagens krav til framkommelighet for store renovasjonsbiler osv. 
Dette har stort sett gått greit, men vestre del av veg 4 i vegtegningene (SGS3 i 
reguleringsplanen), er en utfordring. Det er store høydeforskjeller mellom veg 4 og 
veg 1 det er foreslått at gangvegen blir brattere enn optimalt. Det er mulig å endre 
dette, men det forutsetter et større inngrep på en tredje part/ nabo i nord. 
Strekningen er kort, ca. 25 meter. Et alternativ der en endrer formålet fra gang- og 
sykkelveg til turveg er vurdert. Rådmannen mener det er viktigere å ha noen 
gangveger som ikke er optimale, men som fremmer sykling og gange hele året, 
framfor å nedgradere snarveger slik at de ikke blir tilgjengelig i vinterhalvåret. 
Rådmannen mener derfor at forslaget bør aksepteres. 
 
Byggegrense: Den er foreslått redusert fra 10 meter satt til 8 meter. Dette er uteglemt 
i oversikten over endringer i kap. 5.1 i planbeskrivelsen, og må tas inn før høring.  
 
Teknisk driftsavdeling ønsker primært at byggegrensene beholdes på 10 meter, men 
med unntak av garasjer med innkjøring parallelt med kjøreveg. 
 
Vegene i denne planen er ferdig prosjekterte og det framgår av reguleringsplanen at 
det er god plass til grøfter (regulert til annen veggrunn). I tillegg er det fortsatt igjen 
arealer inne på byggeområdene som ikke kan bebygges og på den måten kan 
benyttes til snølager. For å få en god utnyttelse av byggeområdene, slik vi er pålagt 
gjennom rikspolitiske retningslinjer, mener rådmannen at dette er en god løsning. Det 
er derimot foreslått å tillate ytterligere tiltak utenfor byggegrensa på 8 meter. Se 
rådmannens vurdering av dette under (§ 4-3.6). 
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Bestemmelsene: Bestemmelsene er i hovedsak slik som avklart i overtagelsmøte. 
Det er likevel noen elementer som ikke ble diskutert, samt behov for å presisere 
ordformuleringer slik at betydningen er entydig og ikke kan misforstås. Rådmannen 
har følgene innspill: 

a. Det er brukt forskjellige typer nummereringer på kapitlene gjennom 
dokumentet. Dette er en detalj, men bør rettes før høring. 
 

b. § 4-1 om krav til detaljplan for felles uteareal for den konsentrerte 
småhusbebyggelsen, BKS1 og BKS2. Rådmannen ønsker at dette kravet skal 
flyttes til rekkefølgebestemmelsene § 4-2.1 c) slik at dette må foreligge før 
ramme- eller igangsettingstillatelse kan gis. 

 
c. Rekkefølgebestemmelse § 4-2.2: Her er henvisningene til andre underpunkter 

ikke oppdatert etter revisjonen. Rådmannen har ikke gjennomgått alle slike 
henvisninger, og anbefaler at dokumentet gjennomgås slik at ev. andre, 
tilsvarende feil ev. oppdages og rettes. 

 
d. § 4-3.3 om uteoppholdsarealer: Her må ordlyden være klar på at universell 

utforming kreves. 
 

e. § 4-3.6 om byggegrenser: Byggegrenser er redusert fra 10 til 8 meter. I tillegg 
er det foreslått i bestemmelsene § 4-3.6 at blant annet at sykkelparkering, 
avfallshåndtering, parkering og garasjer kan plasseres utenfor denne 
byggegrensa. Byggegrensa skal, blant annet ivareta plass for snølager. 
Rådmannen mener at det ved å redusere byggegrensa fra 10 til 8 meter bør 
være tilstrekkelig for å oppnå god utnyttelse. Ved ytterligere uthuling av 
byggegrensa risikerer en at arealet bygges totalt ned, og at snø må kjøres 
bort. Rådmannen mener derfor at denne bestemmelsen må utgå som generell 
bestemmelse. Dette utelukker selvfølgelig ikke at det kan søkes om 
dispensasjon der en mener at fordelene er større enn ulempene, men det bør 
kun være unntak. Rådmannen foreslår at denne bestemmelsen omarbeides i 
samråd med Plan- og Teknisk driftsavdeling.  
 
Rådmannen kan ikke se at det er sagt noe om garasjers plassering i forhold til 
byggegrenser. Vi antar at både garasjer inntil 50 m2 og større fellesgarasjer 
ønskes plassert i byggegrense. Dette må i så fall stå i bestemmelsene, slik at 
ikke byggeforskriftenes 1m/ 4m grense slår inn.  
 

f. § 4-3.8 om avkjørsler og parkering: Bruk av ordet «fortrinnsvis» bør ikke 
benyttes i bestemmelser da dette ikke er mulig å ivareta på en god måte i 
byggesaken. Her bør ordet utelates. Det kan vurderes å åpne opp for at kravet 
ikke skal gjelde der avkjørsel er til felles, privat veg. 
 

g. §5.1.1, områdene BFS 1-7: Begrepet «sekundærbolig» er nevnt ang. krav til 
privat MUA. Denne kan utgå da det inngår i begrepet tomannsbolig. 

 
h. § 5.1.2, Felles uteoppholdsarealer/ møteplass for BKS1 og BKS2: Denne 

bestemmelsen kan for misforstås som at dette skal være ett område. Her er 
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tanken at det skal være en plass for hvert av disse to områdene. 
Bestemmelsen bør omformuleres slik at dette blir tydelig. 

 
i. § 5.1.3: I tabellen er det en skrivefeil. BKS7 skal være BFS7. 

 
j. § 5.1.4 om renovasjonsanlegg. Tillatelse til nedgravde anlegg er ønskelig i 

Vestre Toten, og første setning er overflødig. 
 
Planbeskrivelsen: Rådmannen støtter i hovedsak de vurderinger som er gjort i 
planbeskrivelsen, og mener planbeskrivelsen er god. Likevel har vi noen forslag til 
forbedringer: 

a. Det kan med fordel stå kort om hvorfor en ønsker omregulering i innledningen. 
 

b. Rådmannen er usikker på hva som menes med siste setning i kap. 3.3. om 
kommunale føringer, og forslår at den utgår. 
 

c. Pkt. 3.3.2, første avsnitt om eksisterende planer. Her er det fint å få opplyst at 
endringen i B3 er gjort i 2012. Kanskje dette kan stå i en parentes her? Figur 3 
under kan med fordel få inn planavgrensningen for endringen da det da blir 
lettere/ raskere å oppfatte poenget. Faginstanser er ikke lokalkjente og trenger 
ofte gode illustrasjoner. 
 

d. Pkt. 4.1 om beliggenhet, figur 4: Her ville det ha vært informativt om de to 
alternative skolevegene også ble stiplet inn (Via Kluftvegen og via 
Gjestrumbakkgutua) og målsatt. 
 

e. Pkt. 4.3 om topografi, figur 5: Slike illustrasjoner er til stor hjelp for å forstå 
hele innholdet i planen. For de som ikke er fagkyndige så vil det være til hjelp 
om figurteksten sa noe om at pilene viser fallretningen i terrenget. 
 

f. Pkt. 4.6 om strømforsyning. Rådmannen antar at Eidsiva kan levere nok 
strøm, men det er fint om dette står i teksten. 
 

g. Pkt. 4.8 siste avsnitt om eksisterende friområder, F1 og F2. Dette området har 
vel også en viktig funksjon som vannreservoar ved mye nedbør. Bør dette 
komme fram i teksten? 
 

h. Pkt. 4.12 om barn og unges interesser. Her er det veldig fint om det oppgis ca- 
avstander til viktige funksjoner – selv om noen framgår av figur 4 lenger fram i 
dokumentet. 
 

i. Pkt. 4.13 om skoler. Den nye u-skolen på Raufoss skal hete Vestre Toten 
ungdomsskole. 
 

j. Pkt. 4.14. om landbruk. Her må vel den lille grensejusteringen langs BFS1 
nevnes.  
 

k. Pkt. 5.1, oversikt over endringer. Her bør endring av byggegrensen nevnes, 
samt forholdet til tilgjengelighet. Det er også gjort noen endringer mht. offentlig 
veg og felles adkomstveger. Dette bør framkomme her og under pkt. 5.3. 
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l. Pkt. 7.2: 

 Om naturmangfoldloven: Her er det noen gjentagelser angående 
utsjekking i databaser som kan fjernes. 

 Det bør inn et avsnitt om fortetting. 
 

m. Pkt. 8.3, innspill fra Statens vegvesen.  

 Fortau langs Gimlevegen er nå ferdigstilt (ikke lenger under bygging), 
og teksten kan oppdateres.  

 Statens vegvesen har påpekt at en bør ha krav om gjennomføring/ 
rekkefølgekrav mht. gangveger. Dette bør inn. Rådmannen foreslår at 
dette avklares med utbygger under høringa og tas inn før 
sluttbehandling. 

 De foreslår at det bør etableres en gangveg/ snarveg mellom 
Gjestrumvegen og Gjestrumbakkgutua, gjennom friområde F2. 
Rådmannen støtter forslagstiller mht. at dette ikke er maktpåliggende i 
denne omgang, og må avklares med aktuell grunneier. Kommunen tar 
likevel med seg innspillet og vil se om det er mulig å få til en avtale om 
dette. Kommunen vil i så fall gjøre et eget endringsvedtak om dette når 
det blir aktuelt. Tilsvarende gjelder for Gjestrumvegen mellom Toten 
Kjøtt og Gimlevegen. 

 
Plankartet: Rådmannen har ikke kontrollert den digitale fila, men ev. feil/ mangler vil 
bli kommunisert samtidig med vedtak av denne saken. 
 
Rådmannens konklusjon: 
Rådmannen mener at planen er i hovedsak godt gjennomarbeidet. Det gjenstår 
fortsatt noe finpuss, men når dette er gjort vil planen kunne legges ut til offentlig 
høring. 
 
 
 
 
Bjørn Fauchald  
rådmann Eirik Røstadsand 
 plansjef 
 

 


