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Planinitiativ for privat detaljregulering
Kommune:
Vestre Toten

GNR:
15

BNR:
18

Kunde/tiltakshaver:
Rønningen byggtjenester AS

Telefon:
996 25 958

E-post:
stian.ronningen@norgeshus.no

Konsulent:
Norgeshus AS

Telefon:
815 73 500

E-post:
resepsjon@norgeshus.no

Det anmodes herved om oppstartsmøte for detaljregulering av gnr./bnr 15/18 m.fl.
Vi er klar over at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, og vi stiller med fagkyndig
deltakelse på møtet. Som plankonsulent stiller Nina Helene Ask fra Norgeshus as. Fra forslagstiller
møter Stian Rønningen v/Rønningen byggtjenester as.
Det har tidligere vært kontakt med kommunen om denne saken, hvor saksbehandler var da Elisabeth
Konings.
Vi ønsker å få belyst følgende tema:
-

Planavgrensning
Utnyttelsesgrad
Parkeringsdekning
Evt. Rekkefølgekrav og utbyggingsavtale

Med vennlig hilsen for
NORGESHUS AS

Nina Helene Ask
Arealplanlegger
Mobil
47 87 37 16
E-post
nina.ask@norgeshus.no
Per Bortens vei 3, 7223 Melhus
Sentralbord: 815 73 500
www.norgeshus.no
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Bestilling av oppstartsmøte for planarbeid
Følgende vedlegges:
-

Skisser av situasjonsplan
Foreslått planavgrensning

Formelle opplysninger
Forslagsstiller
Plankonsulent

Navn
Stian Rønningen v/Rønningen
byggtjenester as
Nina Helene Ask v/Norgeshus
as

Tlf.
99 62 59 58

E-post
stian.ronningen@norgeshus.no

47 87 37 16

nina.ask@norgeshus.no

Plantype
Områdeplan

x

Detaljplan

Mindre endring

Forslag til plannavn
«Detaljregulering av Østvollvegen 72»

Planområdet
Beliggenhet/størrelse
Planområdet ligger på Østvoll langs Østvollvegen, og forslag til planavgrensning gir planen en
størrelse på omtrent 2,7 daa. Denne følger eiendomsgrense, med siktlinjer fra avkjørsel mot gang- og
sykkelvei, samt hovedvei. Planområdet ligger 1,4 km unna sentrum av Raufoss, med gang- og
sykkelveiforbindelse hele veien fra planområdet.
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Figur 1: Forslag til planavgrensning, markert med sort stiplet linje. Plassering av planområdet markert med rød sirkel.

Planområdet er satt av til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Eksisterende
reguleringsplaner går delvis inn på planområdet.

Figur 2: Eksisterende tilgrensende planer.
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Gårds- og bruksnr. som involveres i planforslaget med hjemmelshavere
GNR/BNR
15/18
15/19
15/25
15/221
15/224

Hjemmelshaver
Liss-Mari Gustavsen
Wiggo Kristiansen
Østvollvegen 69A-E og 71A-D, flere eiere
Ikke tinglyst (fylkesvei)
Ikke tinglyst (fylkesvei)

Opplysninger jf. forskriftens §1 – Krav til planinitiativet
a)

Formålet med planen

b) Planområdets virkninger utenfor
planområdet
c)

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet

f)

Tiltakets virkning på, og tilpasning til,
landskap og omgivelser

g)

Forholdet til kommuneplan, eventuelle
gjeldende reguleringsplaner og
retningslinjer, og pågående planarbeid

h) Vesentlige interesser som berøres av
planinitiativet
i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas,
blant annet gjennom å forebygge risiko og
sårbarhet

Tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse og
blokkbebyggelse med tilhørende carport og bod. I
tillegg legges det vekt på å skulle oppnå gode
uteoppholdsarealer, både privat og felles.
Virkningene vurderes til å være små. Planen vil føre
til noe økt belastning på omkringliggende veinett og
sosial infrastruktur.
Det er ønskelig å sette opp en to-mannsbolig og en
fem-mannsbolig, med ulike typer boenheter for å
appellere til en større del av befolkningen. Carport
er tenkt å plasseres ved avkjørsel for å minimere
bilkjøring innover i planområdet. Likevel er det
ønskelig med veitilkomst til alle boenhetene for
nødvendig trafikk som blant annet utrykning.
Dermed må det også etableres snuareal.
Byggene er tenkt å være i 2 etasjer. Tomannsboligen
har BYA= 124m2, mens femmannsboligen har
BYA=250m2. Volumet av byggene vil passe god med
nærliggende bygninger av samme karakter. Dette gir
tomten en BYA=31%.
Det legges opp til hensiktsmessig kvalitet på
bebyggelsen, hvor yngre og eldre kan bo sammen i
bygg med boenheter av ulik størrelse.
Uteoppholdsarealene vil kunne fungere gode
møteplasser for beboerne, men også som lekeplass
for nabobarn.
Tiltaket vil ligge i et allerede eksisterende bebygd
område, hvor nye tiltak vil tilpasses eksisterende
bebyggelse. Dette vil gjelde byggehøyde på nye
bygg, plassering av bygg på tomten og plassering av
uteoppholdsareal med tanke på solforhold og
skjerming fra vei.
Planforslaget er i samsvar med overordnet plan, da
kommuneplanens arealdel (2021-2023) har avsatt
arealet til boligbebyggelse.
Det finnes en gjeldende reguleringsplan for deler av
planområdet (se figur 2).
Plankonsulent er ikke kjent med vesentlige
interesser som vil bli berørt av planforslaget.
Samfunnssikkerhet gjennom forebygging av risiko og
sårbarhet vil komme frem i egen ROS-analyse.
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j)

Hvilke berørte offentlige organer og andre
interesserte som skal varsles om
planoppstart

k)

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra
berørte fagmyndigheter, grunneiere,
festere, naboer og andre berørte

l)

Vurderingen av om planen er omfattet av
forskrift om konsekvensutredninger, og
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli
ivaretatt

-

Statsforvalter
Fylkeskommunen
NVE
Renovasjonsselskap
Kraftselskap
Statens vegvesen
Naboer/gjenboere

Kommunen bes komme med øvrige forslag til
høringsparter.
Berørte parter vil få mulighet til å uttale seg i
høringsperiodene. Plankonsulent ser det ikke som
nødvendig å legge til rette for medvirkning utover
dette.
Planforslaget er i samsvar med overordnede planer,
og vurderes ikke å omfattes av §§6-8 i Forskrift om
konsekvensutredning.

Status eiendomsgrenser
Eiendomsgrensene fremstår som mindre nøyaktige ifølge Norgeskart sin digitale karttjeneste.

Figur 3: Eiendomsgrensenøyaktighet, hentet fra Norgeskart sin digitale karttjeneste.
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Forholdet til teknisk infrastruktur og utbyggingsavtale
Det legges opp til å bruke eksisterende avkjørsel fra Østvollvegen.
Kapasitet på vann og avløp må avklares med teknisk avdeling i kommunen.

Forventede problemstillinger
Tema
Krav om
konsekvensutredning
Grunnforhold

Støy

Merknad
Nei, se vurdering om konsekvensvurdering på forrige side.
Nei, området ligger over marin grense. Løsmassene består av
morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunn.
Radonaktsomhetskart viser usikker faregrad, men alle nye bygg radonsikres
etter TEK17.
Ja, deler av planområdet omfattes av trafikkstøy fra fylkesveivei 2350
Østvollvegen.

Figur 4: Utklipp hentet fra Statens vegvesen sin digitale karttjeneste over trafikkstøy fra
fylkes- og kommunal vei.

Kulturminner
Trafikk/adkomst

Naturmangfold

Utnyttelse

Byggehøyde

Nei, det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor
planområdet.
Nei, adkomstvei til planområder vil utformes etter standarder fra N100. Det
kan likevel nevnes at det er registrert 3 trafikkulykker langs Østvollvegen, nært
planområdet, og at veien er registrert til å ha en ÅDT på 2800 for 2020, med
grunnlag i skjønn.
Nei. Planområdet er i dag bebygd og består ikke av noen viktige naturtyper,
men det er i 2019 registrert en observasjon av en gulspurv nært planområdet.
Denne har kategorien sårbar på den norske rødlista.
Det er ønsket med en utnyttelse på 7 boenheter, fordelt på en tomannsbolig
og en femmannsbolig. Med utgangspunkt i skissert situasjonsplan gir dette en
%BYA= 31.
Det legges opp til bygg på 2 etasjer.
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Parkering
Byggegrense
Spesielle forhold (historie,
politiske vedtak m.m)

Det er ønskelig med en parkeringsplass per boenhet i carport. Resterende
parkeringsplasser/gjesteparkering etableres uten tak.
Foreløpig byggegrense er satt til 20 meter fra senterlinje vei.
Plankonsulent er ikke kjent med spesielle forhold knyttet til utvikling av
planen.

Mulighetsstudie
Nedenfor vises en mulig løsning for utbygging, og er justert etter avklaringsmøte med kommunen
(holdt 21. februar 2022).
Parkering legges ved avkjørsel i planområdet for å redusere mest mulig bilkjøring inn i planområdet.
Hver boenhet vil ha en carport hver. Gjesteparkering utformes uten tak. Renovasjon er lagt ved
avkjørsel i planområdet for å unngå større biler til avfallshåndtering lenger inn i planområdet. Likevel
er det vei helt inn i planområdet for å muliggjøre viktig kjøreadkomst. Derav snuplassen mellom
byggene.
Uteoppholdsareal er i hovedsak lagt på vestlig side av byggene, med gode solforhold. Arealene vil
være sammenhengende og skjermet mot vei. Dette skaper gode og trygge uteoppholdsarealer både
privat og felles. Felles lekeplass er lagt opp til å være noe større enn avsatt i KPA, da kvartalslekeplass
ligger mer enn 300 meter fra planområdet.

Figur 5: Foreløpig situasjonsplan (ligger med som vedlegg).
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