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INNLEDNING 
Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument og kommuneplanens samfunnsdel er 
verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. I denne revisjonen skal vi vurdere hele planen, 
både samfunnsdel og arealdel. 

Formål med planarbeidet  

Kommunens planstrategi har tatt opp gjeldende kommuneplan til evaluering, og diskusjonen 
konkluderer med at kommuneplanen skal tas opp til revisjon. Ønsket er at kommuneplanen skal 
være et godt styringsdokument og derfor må planen, både med samfunnsdel og arealdel, være 
oppdatert og levende i forhold til de utfordringer den skal være med å møte. Siden utfordringene 
endrer seg må planen endres. En revisjon av kommuneplanen krever at en er bevisst kommunens 
utvikling og de valg som må tas for å gå i ønsket retning.  
 

Revisjonsarbeidet starter med samfunnsdelen for å klargjøre mål og strategier.  
Valgte mål og strategier skal gi føringer for arealdelen.  

 

En kommune er pliktig å ha en kommuneplan som skal gjelde for hele kommunens virksomhet og 
areal. Figuren viser plansystemet etter plan- og bygningsloven. 

 
 

Krav om planprogram 

Plan- og bygningslova § 4 krever at en ved utarbeiding av kommuneplaner lager et planprogram.  
…Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og 
hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert på 
eksisterende kunnskap. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå 
hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. Det skal også gjøres rede for planprosess 
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med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt. 
Det skal foreligge kart over planområdet. 

Forslaget til planprogram skal, med utgangspunkt i relevante rammer og krav gitt i § 7 og vedlegg IV, 
redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen. Det skal beskrives 
hvilke fremgangsmåter eller metoder som skal benyttes i utredningene for å fremskaffe nødvendig og 
beslutningsrelevant kunnskap. Planprogrammet skal utformes slik at det kan tas stilling til om 
planarbeidet er gjennomført i samsvar med planprogrammet.» 

Hva er et planprogram?  

Planprogrammet, utredningsprogrammet, skal altså gjøre greie for formålet med planarbeidet, både 
for egen organisasjon og for høringsinstansene.  
 

Planprogrammet avklarer hva planlegginga skal handle om og hvordan den skal 
gjennomføres. Det vil si konkretisering av mål, behov for utgreiing og en plan for involvering 
og medvirkning fra allmenheten, innbyggere, lag, organisasjoner og høringsinstanser. 
Planprogrammet skal bidra til en mer forutsigbar og effektiv planprosess.  

 
Forslag til planprogram skal behandles politisk og sendes på høring. Etter høringa skal politikerne 
vedta, fastsette, det endelige planprogrammet, og arbeidet med planen kan ta til.  

Formål med planarbeidet 

Målet med dette planarbeidet er å revidere kommuneplanen slik at kommunen har en oppdatert 
overordna plan for hele sin virksomhet og areal. Planarbeidet skal ha bred medvirkning både intern i 
organisasjonen og i hele befolkningen ellers.  
 
Det overordna målet er å legge til rette for videre utvikling av kommunesamfunnet i tråd med de 
føringer og rammer som er gitt. 
 

Beskrivelse av det aktuelle planområdet 

Planområdet er hele Vestre Toten kommune. Vestre Toten kommune har et ca areal på 250 km² og 
er en liten kommune. Den er samtidig den tettest befolkede kommunen i Oppland og en stor andel 
av befolkningen (over 70 %) bor i ett av våre 4 tettsteder. Tettstedene har alle sine særtrekk og 
ulikheter. I Vestre Toten finnes et variert bo-/tomtetilbud, fra det urbane til det landlige. En av 
landets største industriparker ligger i kommunen. Raufoss næringspark huser høyteknologiske 
bedrifter som opererer i et internasjonalt marked. Regionen er også ett av landets største og viktigste 
miljøer for metallbearbeiding og bildelproduksjon. Nærmere 50 prosent av kommunens 
arbeidstakere er sysselsatt i industrien. Vestre Toten kommune har et aktivt produksjonsjordbruk, 
med ulike husdyr- og planteproduksjoner. Jord- og skogbruk utøves på henholdsvis 20- og 60 % av 
kommunens areal, noe som medfører at vi har store kulturlandskapsområder. På grunn av 
kommunens beskjedne størrelse, og relativt store folkemengde, ligger landbruk-, natur- og 
friluftsområdene i nær tilknytning til våre tettsteder. Et godt utviklet nett av stier og løyper (som også 
er viderekoblet mot tilsvarende nett i nabokommuner), gjør det dermed enkelt å benytte våre gode 
muligheter for jakt, fiske, rekreasjon og friluftsliv. Våre mange vann og vassdrag er, og har vært, kilde 
til drikkevann, produksjonsvann for industri, og kraftkilde. Tvers gjennom kommunen går både 
jernbane og riksveg, noe som gir god tilknytning til regionen, hovedstaden og landet for øvrig. Vestre 
Toten kommune er del av Gjøvikregionen – som er et felles bo- og arbeidsmarkedsområde. 
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Overordna føringer og rammer for planarbeidet  

 

FNs bærekraftmål  
I 2015 vedtok FN 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Agendaen har 17 mål for å fremme sosial, 
miljømessig og økonomisk bærekraft. Målene er satt for å sikre sosial rettferdighet, god helse, stanse 
tap av naturmangfold og redusere klimaendringer. Kommunen er ansvarlig for mye av den sosiale og 
fysiske infrastrukturen som påvirker befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.  
 

Folkehelse som overordnet planverktøy 
Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelse er også omtalt i plan- og bygningsloven § 3-1 f: ”fremme 
befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller (…)”. Dette henger sammen med 
kommunens plansystem som vist i figuren under: 
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Nasjonale føringer og rammer   

Det er lagt mange føringer for planarbeidet i kommunen gjennom plan- og bygningslova, sentrale 
forskrifter, rikspolitiske retningslinjer (RPR), stortingsmeldinger, brev og rundskriv fra 
miljøverndepartementet. Disse ligger til grunn for planlegging i kommunen, og i den grad de er 
aktuelle for planarbeidet, vil de bli tatt i bruk. Dette gjelder spesielt:  
- forskrift om konsekvensutgreiing 
- RPR for barn og planlegging 
- RPR for samordna areal- og transportplanlegging  
 

 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging utarbeides hvert fjerde år og ble sist 

vedtatt 14. mai 2019 og skal gjelde fram til og med 2023. Disse forventningene skal følges opp i 

arbeidet med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i 

planlegging. Regjeringen legger vekt på at samfunnet står overfor fire store utfordringer de 

kommende år:  

• å skape et bærekraftig velferdssamfunn,  

• å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning,  

• å skape et sosialt bærekraftig samfunn,  

• å skape et trygt samfunn for alle.  

 

De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging drøftes rundt følgende 

plantema:  

• planlegging som verktøy for helhet og bærekraftig utvikling,  

• vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet,  

• bærekraftig areal- og transportutvikling,  

• byer og tettsteder der det er godt å bo og leve,  

• statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser. 
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Regionale rammer 
Innlandsstrategien er den regionale planstrategi for Innlandet i perioden 2020-2024, og ble vedtatt 

av fylkestinget høsten 2020.  

 

 
 
Sammen med denne visjonen ble det vedtatt fire satsingsområder. Disse beskriver hvordan vi skal 
realisere de eventyrlige mulighetene og ta nye posisjoner. Satsingsområdene skal danne et godt 
grunnlag for mer tverrfaglig samarbeid og helhetlig politikkutforming:  
 

Innbyggere – Innovasjon – Inkludering – Infrastruktur 
 
Den regionale planstrategien bygger på de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging og FNs bærekraftmål.  
 

Langsiktige utviklingsmål 
• Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser  
• Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder  
• At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet 

 

Hovedpunkt i Vestre Toten kommune sin gjeldende politikk  

Kommunestyret i Vestre Toten vedtok 27.11.2014 kommuneplanen som legg overordna føringer og 
rammer for arbeidet med revisjonen.  
 
Kommuneplanen samfunnsdel har et eget kapitel om folkehelse som innledes slik: «Kommuneplanen 
skal legge til rette for kritiske valg og prioriteringer av tiltak som skal bidra til et godt, bærekraftig 
lokalsamfunn – nå og for framtiden. Den skal sørge for at prioriteringer og tiltak som bidrar til å 
fremme helse, forebygge sykdom og redusere sosiale helseforskjeller, kan baseres på vitenskapelig 
dokumenterte fakta.» 
 
Basert på forskning, erfaringer og sentrale føringer, vil et sentralt fokusområde være:  
- Følge parolen; ”Helse i alt vi gjør”.  
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UTFORDRINGER OG MULIGHETER  
De viktigste utfordringene for vårt lokalsamfunn er pekt på i planstrategien for 2020-2023 vedtatt av 
kommunestyret.  Det dreier seg om utfordringer knyttet til  

1. demografi – befolkningssammensetning 
2. samfunnsutvikling  
3. klima- og miljø 
4. næringsliv og produksjon  
5. infrastruktur   

 
 
Følgende muligheter skal bygge opp under utfordringene 

1. Befolkningsvekst 
2. Utvikle gode, inkluderende steder, tettsteder og by 
3. Økt fokus på miljø og naturmangfold 
4. Innlandets industrihovedstad som motor for næringslivet, i samspill med nye og mer 

tradisjonelle næringer 
5. Digitalisering  
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Mulighetene må tas inn i planverket for å kunne gjennomføres. Mange tema, tiltak og planer er 
foreslått for å utvikle mulighetene.  

 

Befolkningsvekst  

• En revisjon av kommuneplanen vil kunne legge til rette for en befolkningsvekst, og samtidig 
styre utviklingen i tråd med samfunnets preferanser og behov. 

• En befolkningsvekst skjer nå i hovedsak ved innflytting til kommunen og det må derfor legges 
til rette for at folk ønsker å bosette seg i vår kommune.    

 

By og tettstedsutvikling 

• Strategi for byutvikling – Raufoss er blitt by og trenger en bymessig utvikling.  

• Byutvikling og tettstedsutvikling vil kunne legge til rette for at folk får tilgang til alle sine 

daglige gjøremål innenfor en liten radius. Det vil redusere bilbruk og gi større grunnlag for at 

folk kan gå og sykle. Flerfunksjonelle steder er ofte livskraftige steder. 

• Vestre Toten kommune skal være et trygt og godt sted å vokse opp, med barnehager og 

skoler som tilbyr tilpassede tjenester av god kvalitet. 

• Et godt og inkluderende samfunn kan utvikles ved å ta i bruk konsepter som «connected 

living» og «aldersvennlige samfunn». Vi må bygge for mer samhandling mellom folk og for at 

alle kan mestre livet best mulig uten hjelp fra det offentlige.  

• Vi skal jobbe for det flerkulturelle - likeverd og tilhørighet, en satsing som henger sammen 

med dette er kompetansereformen Lære hele livet. Plan for integrering skal dekke mye her. 

• Samarbeid privat/offentlig/frivillig vil kunne løse mange av oppgavene som kommer i et 

moderne samfunn. Viktig at kommunen er åpen for å løse oppgaver sammen med 

innbyggerne i stedet for å produsere tjenester.  

• Folkehelsestrategien skal stimulere til god folkehelse og livskvalitet, både fysisk og mentalt. 

Den fysiske utformingen av samfunnet må legge til rette for alle brukergrupper. Vi trenger 

flere gode møteplasser.  

• Kulturminner og kulturmiljø som ressurs skal være gjennomgående i kommunens 

planlegging. Idrett og friluftsliv skal ha gode rammebetingelser.  Kulturlivet skal fortsette å 

blomstre.  

 

Miljø og naturmangfold 

• Klima og miljø er satt på dagsorden og en revidert klimaplan må legge føringer for hvordan 

kommunen skal nå sin del av forpliktelsene.  

• Samordna areal- og transportplanlegging vil kunne bidra til å legge bedre til rette for gange 

og sykkel samt bedre kollektive reisetilbud. 

 

Innlandets industrihovedstad som motor for næringslivet, i samspill med nye og mer tradisjonelle 
næringer 

• Vestre Toten kommune skal markedsføres som en teknologi og industrikommune med 
Innlandets industrihovedstad som motor. Kommunen skal styrke samhandlingen med, og 
legge til rette for utvikling i næringslivet. 

• Industrien må i samarbeid med skolene jobbe for at det skapes læreplasser.  
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• Vestre Toten kommune har store landbruksområder. Landbruksplanen som er ønsket, vil 
kunne legge noen føringer for hvordan en skal prioritere innsatsen. Mange som har yrket sitt 
i landbruket driver også tilleggsnæringer som det er viktig å gi gode rammevilkår.   

• Nye næringer må få gode forhold. Befolkningsvekst i kommunen er avhengig av at det er 
arbeid å få i området. 

• Kommunens attraktivitet og vekstkraft må utnyttes og foredles. 
 

Digitalisering og mobilitet 

• Bredbåndsutbygging er et satsingsområde i kommunen for at vi skal oppnå økt digitalisering i 
samfunnet.  

• Kommunen har som mål å ha en sikker og robust infrastruktur. Vedlikehold og fornying av 
eksisterende infrastruktur, veg og bane, samt vann, avløp og overvann må da prioriteres.  

• Areal- og transportplanlegging må satse på tilrettelegging av alternativer for bil, gang- og 
sykkel samt nye transportformer som el-sykkel og el-sparkesykkel. Kollektive løsninger må bli 
et reelt alternativ til privatbil.  

• Strategiarbeid knytta til transport og mobilitet, som ATP-Raufoss og Mjøsbyen, skal 
prioriteres i perioden og skal legges til grunn for kommunens videre planlegging og utvikling, 
blant annet gjennom kommuneplanen, kommunedelplan for veg, trafikksikkerhetsplan og 
utvikling av hovednett for sykkel på Raufoss.  

 

FOKUSOMRÅDER  
 

 
 

Samfunnsdelen  
Kommuneplanens samfunnsdel trenger en gjennomgang for å kalibreres til dagens situasjon. Det har 
skjedd mye både lokalt og i samfunnet ellers, samt i kommuneorganisasjonen, som tilsier at det er 
behov for en gjennomgang. Strukturen med konkret vurdering av planutfordringer, noen hovedmål 
(som er mulige å huske og anvende) og ikke alt for mange, men grundig prioriterte strategier ønskes 
videreført. 
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Samfunnsdelen skal igjen legge grunnlag og føringer for revisjon av arealdelen.  
 

Arealdelen  
Kommuneplanens arealdel består av en planbeskrivelse, plankart og en tekst med bestemmelser og 
retningslinjer.  
 
For å gi retning i ønsket utvikling og bruk av kommunens arealdel er det lagt inn et kapitel som heter 
«overordna mål og strategier i arealdelen». Dette er ønskelig å videreføre i noen overordna 
arealbruksstrategier. Det blir viktig å gi føringer for god arealbruk i kommuneplanen for å oppnå 
ønsket utvikling i hele kommunen. Begrepene i den vedtatte strategien «Connected living» bør 
foredles og innarbeides. Et mål i planarbeidet er å utvikle fleksible arealbruksløsninger som kan gi 
tettstedene Raufoss, Eina, Bøverbru og Reinsvoll merverdi.  
 
Kommuneplanens bestemmelser trenger å oppdateres i forhold til nytt lovverk og ellers til dagens 
bruk. Bestemmelsene legger føringer for hva som kan gjøres i de ulike områdene i kommuneplanen. 

Samordning av kommunens planer  
Planstrategien har meislet ut hvilke planer som skal revideres og hvilke nye vi skal legge til i 
planperioden. Et viktig arbeid er å samkjøre alle kommunens planer mot kommuneplanen slik at 
planene henger sammen og at vi kan jobbe målretta.  

 

Plantema som skal revideres 
Under vises det til hvilke tema som skal være gjenstand for revisjon i denne planprosessen.  

Samfunnsdelen  

De overordna rammene for planarbeidet skal syns igjen i revidert kommuneplan for Vestre Toten.  

Mål og strategier i gjeldende kommuneplan ønskes i stor grad videreført da se viser seg å ha fungert 
som langsiktige og forutsigbare retningsvisere. Vestre Toten kommune har hatt befolkningsvekst og 
kommuneplanen er i stor grad fulgt opp. Vi planlegger for en fortsatt tilflytting og ønsker å legge til 
rette for gode lokalsamfunn ved å ta hele kommunen i bruk. Raufoss og byutvikling blir nytt tema i 
kommuneplanen da Raufoss har fått bystatus og vi ønsker å legge til rette for en bymessig utvikling 
av byen. Gatebruksplan for Raufoss med fokus på løsninger som fortau, gang- og sykkelveg. 
Fortetting heller enn å spre byggeområder mer utover, betyr at vi må ha klarere rammer for ny 
utbygging både av arbeidsplasser og boliger. Kommuneplanen må gi føringer for våre felles kvaliteter 
i uterom og friområder. Den demografiske utviklingen i kommunen må hensyntas og vi må legge til 
rette for en mer variert boligstruktur da vi får flere aleneboere og flere eldre som gjerne etterspør 
andre typer boliger enn barnefamiliene.  

Folkehelse skal fram som et tydelig arbeidsområde i kommunen, og kommuneplanens samfunnsdel 
skal gi føringer for å få folkehelse inn i arbeidet med alle kommunens overordna planer og strategier. 
Befolkningens helse og sammensetning vil endres i tida framover da vi får flere eldre, samtidig som vi 
ser en tendens til større utenforskap. Det gjelder å jobbe forebyggende og inkluderende. Friske eldre 
og frivillige er store ressurser i vårt samfunn.  

Et stadig mer komplisert og profesjonalisert samfunn krever og at kommunen har kompetanse til å 
løse sine tjenestetilbud. Kommunen må omstille seg for å møte et mer krevende tjenestebehov med 
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mindre ressurser enn behovet tilsier ser man til hvordan det er løst i dag. Helhetlig tenking på tvers 
av fag må tydeliggjøres i kommuneplanen, innbyggerinvolvering og samskaping må implementeres.  

Vestre Toten kommune skal følge opp bærekraftmålene og utfordringer i forhold til klimaendringer 
og miljø, i det ligger samtidig et sterkt jordvern.  

I kommuneplanen ønsker vi å legge til rette for utvikling og foredling av arbeidsplasser, med 
næringslivet på Raufoss er en motor. Landbruksarealene er viktige produksjonsområder for 
primærnæringene og tilleggsnæringer, og er særlig viktige inn i «et grønt skifte» med et samfunn der 
vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser. Aktive landbruksområder rundt tettstedene 
betyr at vi alle har et enormt landskap å ferdes i både sommer og vinter for friluftsliv, samt for stort 
naturmangfold med fiske og fangst.  

Infrastruktur og mobilitet er viktig særlig for et velfungerende næringsliv, med gode 
kommunikasjoner både for gods, varer og arbeidsfolk. Kommunen vil jobbe for framtidsretta 
løsninger for veg, kommunal, regional så vel som nasjonal riksveg, samt for jernbane. 

Kommunen skal i tillegg og legge til rette for utvikling av fellesskapsløsninger for innbyggerne.  Digital 
infrastruktur blir stadig viktigere også i folks sosiale liv, jobb, skole og studier. Robust og sikker 
infrastruktur er avgjørende for å opprettholde en god beredskap i kommunen ved å sikre kritiske 
samfunnsfunksjoner.  

Valg tatt i samfunnsdelen skal følges opp i en planbeskrivelse og arealdelen med plankart og 
bestemmelser.   

 

Planbeskrivelsen 

Planbeskrivelsen skal gjøre rede for planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens 
forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. For planer som kan få vesentlig 
virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensene av disse utredes. 

Arealdelen  

Kommuneplankartet viser hva arealene i kommunen er satt til av ulike formål. I den revisjonen vi nå 
skal inn i skal vi ta for oss følgende tema:  

Byggeområder for bolig  

Ønsker en befolkningsvekst er det alltid behov for nye boliger i kommunen. Vi må ta stilling til hvor vi 
ønsker nye boliger og om vi egentlig har nok areal avsatt i kommuneplanen, men må utnytte de vi 
har bedre.  

Fortetting i tettstedene har mange fordeler med gangavstand til skole og andre daglige gjøremål, 
reduksjon av transportbehov og reduksjon av klimagassutslipp. En fornuftig bruk av infrastruktur som 
veg, vann og avløp taler og for samlokalisering av boliger og arbeidsplasser. 

Samtidig som er har fokus på tettstedene ser vi behov for at grendene også trenger fornyelse av 
boligmassen.  

- Vurdere eksisterende byggeområder i kommuneplanen. Ta ut de som ikke ser ut til å bli realisert 
og erstatte med nye?  

- Vurdere å ta inn LNF-spredt boligbygging tillatt i noen grender der det ikke er «byggefelt», 
eventuelt endre noen byggeområder til LNF-spredt boligbygging tillatt der det ikke blir stilt krav 
om reguleringsplan? 
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Byggeområder for industri/næring 

Kommunen har store områder for industri i regulerte og uregulerte områder samt i LNF-områdene 
gjerne tilknytta gårdsbruk.  

- I revisjonen av kommuneplanen må vi vurdere behovet for nye arealer. 

Områder for masseuttak 

I kommuneplanens arealdel ligger flere områder for masseuttak. I en revisjon burde disse vurderes 
om de er i bruk, hva som skal skje med de som er tatt ut av bruk og om det er ønskelig med 
utvidelser. Det er satt krav om reguleringsplan ved nye tiltak.  

- Arealer til masseuttak skal vurderes.  

Område for massedeponi 

Med mye aktivitet i kommunen er det etterlyst at man burde ha et godkjent område for å deponere 
fyllmasser. I dag sendes mye ut av kommunen, noe som medfører at vi er avhengig av kapasitet i 
nabokommunene samtidig som det fører til mye transport. 

- Har kommunen egna areal til massedeponi på en fornuftig lokalitet?  

Strandsone 

I dag har kommuneplanen generelle grenser på 50 og 100 meter byggeforbud mot vatn og 
bekker/elver som legger beslag på store områder «for sikkerhets skyld». I områder med aktivitet 
fører dette til en omfattende søknadsprosess hvis du vil søke om tiltak innafor disse sonene. Det kan 
imidlertid være et omfattende arbeid å kartlegge og få lagt inn funksjonelle strandsoner. 

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (eks byggegrense) må vurderes. 

Hensynssoner  

Hensynssoner legger seg oppe på arealformålene ellers og gir noen spesielle hensyn fokus. 
Støysonene i gjeldende plan må vurderes og eventuelt oppdateres da støy endres ved endret 
aktivitet. Vi har fått økt kunnskap om landskapsverdier og kulturminner og vil vurdere om 
hensynssonene som ligger i plankartet er tilstrekkelige.  

- Hensynssoner for støy, landskap og kulturminner skal revideres. 

Bestemmelser og retningslinjer 

Bestemmelsene er lovteksten til plankartet og utdyper hva som er lov i de ulike områdene avsatt i 
kartet. Bestemmelsen må følge lover og regler eller i samfunnet, og det er avdekket noen svakheter i 
gjeldende plan som vi vil rette opp. Det er også behov for å se om bestemmelsen virker etter 
hensikten. Krav om reguleringsplan i alle byggeområder er et eksempel på det. Retningslinjene er 
retningslinjer som ikke er juridisk bindende, men kan gi støtte i hva en bør gjøre. 

- Bestemmelsene må tilpasses nytt kommuneplankart og tilpasses nye behov.  
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Utredningsbehov 
Planarbeidet skal i hovedsak bygge på eksisterende kunnskap, men på noen områder må det hentes 
inn ny informasjon.  

Arealbehov til ulike bruksområder og formål 

I forkant av utarbeidelse av arealdelen til kommuneplanen skal de ulike arealbehov belyses. 
Kommunen må definere hva som skal være til ulike formål. Det er allerede kommet ønsker om nye 
boliger i områder, større næringsarealer, vegtraseer, grønne korridorer og mye annet. Nasjonale og 
regionale myndigheter legger vekt på at vi må rasjonere med bruken av arealer. Har vi ubrukte 
reserver må disse vurderes om skal gå inn til fordel for andre.  
 
Når vi får kartlagt hvilke behov kommunen og alle parter har for arealer vil vi vurdere hva som blir 
lagt inn i ny arealdel. Arealbehovene blir vurdert opp mot utviklingen samfunnsdelen viser for 
kommunesamfunnet.  

Konsekvensutredning (KU) 

Arealbruksformål i tråd med vedtatt kommuneplan har vært gjenstand for en vurdering av 
konsekvenser av endra arealbruk da de ble lagt inn i kommuneplanen sin arealdel. Nye formål som 
ikke har blitt konsekvensvurdert må ha egen konsekvensvurdering før det eventuelt blir tatt inn i 
plan.  
 

«Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til 
miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling 
til om, og på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres.» 

 
En KU skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap, men det kan være nødvendig å ta inn ny 
kunnskap. Utredningen skal utføres av kompetente fagfolk etter anerkjent metodikk. Det skal 
redegjøres for undersøkelser eller tiltak som kan iverksettes for å tilpasse planene til området. 
Konsekvensutredningen skal redegjøre for relevante alternativer, inkludert alternativ lokalisering. 
Anbefalt alternativ skal begrunnes.  En konsekvensutredning skal blant annet vurdere 
klimapåvirkning, støy, ulykker, landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø, 
naturressurser og kulturminner.  

Arealbruksstrategier 

Vi kommer til å ha fokus på tettstedene og utviklingen av disse, og ønsker derfor å lage overordna 
arealbruksstrategier. Arealbruksstrategiene skal se på og definere tettstedenes ytre avgrensning og 
indre soneinndeling. Grad av fortetting og krav til utforming innafor ulike soner vil kunne settes ut 
ifra nærhet til sentrum og beliggenhet i forhold til infrastruktur og daglige tjenestetilbud.  Strategiene 
skal gi føringer for kommuneplanens bestemmelser. For å få til det må vi utarbeide gatebruksplaner, 
fortettingsanalyse og undersøke forholdene rundt overvann. 

Gatebruksplan 

Gatebruksplaner i kommunens tettsteder skal vise bruken av stedets gater, plasser og uterom. Det er 
ønskelig å legge inn framtidige ruter for gang og sykkelveger samt fortau for å sikre arealer.  
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Fortettingsanalyse  

En fortettingsanalyse skal hjelpe med å gi gode analyser av hva potensialet for fortetting er og si noe 
om kapasitet for nye tiltak innafor eksisterende byggeområder i Raufoss by. Kommuneplanen trenger 
nye bestemmelser for hvordan fortetting skal skje med kvalitet i alle tettstedene våre.   
 

eksempel frå arkitektkonkurransen Europan 15 
 

Boligpreferanseundersøkelse 

En stor del av befolkningen i Vestre Toten kommune bor i enebolig i dag. Vi ønsker å undersøke om 
det er det de egentlig vil eller om de gjerne skulle ha bodd annerledes om det hadde vært tilbud om 
flere typer boliger i kommunen.  

Overvannsanalyse  

Når det bygges mer, blir det større utfordringer med overflatevann. Dette må utredes og mulige 
løsninger må skisseres. Kommunen ønsker å sette søkelys på bruk av vann som en ressurs, samt å 
tenke fordrøyning gjerne i form av grønne tak og regnbed.  
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Valg av utbyggingsstrategi  
Når analyser og utredninger er gjort kan man velge en utvikling- og utbyggingsstrategi.  
 
 

ORGANISERING AV ARBEIDET  
Kommunestyret er vedtaksorgan, forslag skal legges fram for politisk utvalg og formannskapet.  
Planutvalget er kommuneplanutvalg og innstiller til vedtak i kommunestyret. Kommunestyret er 
øverste styringsgruppe for prosjektet. Kommunedirektørens ledergruppe vil være prosjektgruppe for 
arbeidet. På den måten blir alle tjenesteområdene i kommunen invitert inn i arbeidet.  
 
Administrasjonen i Vestre Toten kommune er prosjekteier og leder i det daglige arbeidet og skriver 
alle dokument undervegs i planarbeidet samt utformer utkast til revidert samfunnsdel, 
planbeskrivelse, ny arealdel med kart og bestemmelser. Det blir organisert arbeidsgrupper på fagnivå 
i administrasjonen for å kvalitetssikre arbeidet og sørge for å få fram relevante problemstillinger og 
framlegg til løsning av disse.  
 
Eksterne konsulenter blir leid inn for å skaffe ny kunnskap og beslutningsgrunnlag hvis behov.  
 
Referansegrupper og ressursgrupper med for eksempel næringsliv blir tatt inn i de faser der det er 
nødvendig å innhente kunnskap og informasjon samt synspunkter.  
 
 

INFORMASJON OG MEDVIRKNING 
Det er kommunen sitt ansvar å legge til rette for en demokratisk prosess og medvirkning, særlig for 
utsatte grupper i samfunnet som ellers ikke så lett blir hørt. Kommunen søker samarbeid med 
enkeltpersoner, næringsliv og organisasjoner, alle som vil gi innspill til planen.  
 
Det vil bli arrangert møte med særskilte grupper, åpne kontordager og bygdemøter. Kommunen har 
ansvar for god medvirkning i planprosessen. Kommunen har et spesielt ansvar for å sikre at det blir 
tatt hensyn til barn og unge sine interesser i planarbeid. Det er ønskelig å kartlegge behov sammen 
med skole og barnehage. Avdelingslederne er invitert spesielt til å delta i prosessen og det blir flere 
møter med dem. Ungdommene er representerte i Ungdomsrådet og det blir oppretta kontakt her. 
Det samme blir det med råd for menneske med nedsatt funksjonsevne, internasjonalt råd og 
eldrerådet. Frivillige lag og organisasjoner og næringslivet er viktige medspillere. 
 
Samarbeidet med regionale sektororgan skjer ved diskusjoner og innspill, i møte i planforum og ved 
direkte kontakt.  
 
For å gjøre arbeidet kjent og få folk til å delta i prosessen vil kommunen aktivt benytte kommunen 
sine hjemmesider og annonser i lokale aviser. I tillegg får alle høringsinstanser dokument tilsendt.  
 
I tider med restriksjoner på fysiske møter må vi etablere kanaler digitalt for informasjon og 
meningsutveksling. Det finnes ulike verktøy for å foreta workshops og diskusjonsfora på nett.  
 
Det skal utarbeides en mer detaljert plan for medvirkning før oppstart av selve revisjonsarbeidet med 
kommuneplanen.  
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PROSESS OG FRAMDRIFT  
 

Aktivitet Politiske vedtak Tidsrom 

Fase 1: Planprogram   

Innhente kunnskapsgrunnlag og presentere  Des 2020 – febr 2021 

Utarbeide planprogram  Febr - april 2021  

Varsel om oppstart og  
planprogram på høring 

Planutvalg og 
kommunestyret 

Juni 2021 

Medvirkning og høring   Juni-august 2021 

Behandle innspill til planprogram   September 2021 

Fastsette planprogrammet Planutvalget og 
Kommunestyret  

September 2021 
Oktober 2021 

   

Fase 2: Utarbeidelse av nytt 
kunnskapsgrunnlag 

  

Gjennomføre analyser/utredninger  April 2021 – des 2021 

Orientere om resultater  Okt- desember 2021 

Medvirkning  Høst 2021 

   

Fase 3: Planutvikling   

Utarbeide planforslag 
- samfunnsdelen 

 Okt 2021 – mars 2022 

Medvirkning   Okt 2021 – mars 2022 

Prosessvedtak samfunnsdelen Planutvalg og 
kommunestyret 

Mars 2022 

Utarbeide planforslag  
- arealdelen 

 April – juni 2022 

1. gangs behandling av planforslag   Planutvalg og 
kommunestyret 

Juni 2022 

Høringsperiode   Juli – sept 2022 

   

Fase 4. Plan til vedtak   

Gjennomgang av høringsinnspill; 
bearbeiding av planen 

 Sept - okt 2022 

Medvirkning  Oktober 2022 

Revidert plan  November 2022 

Vedtak  Planutvalg og 
Kommunestyret 

Desember 2022 

Offentliggjøring av vedtak  Desember 2022 

 


