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Deres referanse: Deres brev av: Vår referanse: Vår dato: 
Planid. 182  21-0053 26.04.2022 

Møtereferat – Åpent folkemøte om Detaljregulering Østvollvegen 72 

Deltakere 
Fra Vestre Toten kommune 

- Saksbehandler fra planavdelingen, Elisabeth Konning 

Fra forslagsstiller, Rønningen Byggtjenester AS 

- Stian Rønningen 

Fra plankonsulent og arkitekt, Norgeshus AS 

- Nina Helene Ask 

- John Birger Grytdal 

- Espen Daaland Holmli (referent) 

Fra grunneier 

- Liss-Mari Gustavsen med partner 

Fra interessenter 

- naboer (navn basert på navneliste sendt rundt i møtet) 

o Anne B. Hellum  

o Arnfinn Hellum 

o Anne L. Svehagen 

o Hans Gaustad 

Agenda 
- Agendaen for møtet er å informere naboer og interesserte om prosjektet og planene våre. 

Det er ønskelig å få innspill til planene våre. 
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Møtet 

Introduksjon 
Elisabeth introduserer møtets agenda 

 

Presentere planinitiativet 
Nina presenterer initiativet, prosessen, og hvilket område det gjelder. Se PowerPoint som ble 

presentert. 

Nina sender over PowerPoint-presentasjonen til kommunen. Kommunen og Norgeshus legger den ut 

på sine nettsider. 

 

Spørsmål og kommentarer 
- «vil det bli mye bråk fra boligene eller lekeplassen?» 

Lekeplassen vil tilpasses de minste barna, og alle aldere. Det forventes noe lyd, men ikke mer 

enn sju boenheter medfører. Hvem som flytter inn vet vi ikke noe om, men det er tilrettelagt 

for både familier, eldre og mindre husstander. Muligheter for skjerming som f.eks. hekk eller 

gjerde er mulig å få til, men avklares etter vedtatt plan. Trengs ikke å reguleres inn i plan. 

- «Skal kommunen kjøpe ut noen av boligene, og bruke som sosialboliger?» 

Det er ingen avtale med kommunen, og heller ingen intensjon om dette på dette tidspunktet. 

Boligene er tenkt solgt som selveierleilighet. 

- «Er det planlagt å ha flate tak? De fleste illustrasjonene viser dette.» 

Illustrasjonsbildene og planløsningene vi har tatt utgangspunkt i har vært tegnet med 

pulttak, og mulighetsstudiet er såpass tidlig fase at arkitekturen ikke er avklart enda. Men 

området og intensjonen vår tilsier at det blir et skrått tak – enten saltak eller pulttak. 

- «Skal det utbedres teknisk infrastruktur?» 

Det skal legges ny vannledning over tomten. Det kan være aktuelt å legge el kabler som 

jordkabler. Ønsker noen naboer også å legge jordkabler og fjerne master, så kan det være 

aktuelt å gjøre dette samtidig. 

- «Hvor bredt er felles uteoppholdsareal?» 

Det er målt til 12,5 meter. Med 2 meters terrasse blir det 10,5 meter bredt uteoppholdsareal. 

- «Hvordan løses trappene til 5-mannsboligen? Er det innvendig eller utvendige trapper?» 

Trappene er utvendige på bygget. En trapp på hver side av bygget fører opp til hver sin 

leilighet i andre etasjen. 

- «Hvor skal snøen lagres om vinteren?» 

Dette er noe vi må se nærmere på i det videre planarbeidet. 

- «Når har dere planlagt begynne med byggingen?» 
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Så fort planen er vedtatt, og alt er søkt og godkjent. Usikkert når dette blir. 

- «Hvor høyt blir bygningene?» 

Det er planlagt boliger i to etasjer. Hvis det blir et pulttak, vil nedre gesims bli ca. 6,5 meter 

høyt, mens møne vil bli ca. 8 meter høyt.  

Innspill fra naboene, kommunen og arkitekt 
- Naboene påpeker at krysset Gammelvegen-Nordsetvegen-Østvollvegen burde ryddes opp i. 

- Grunneier foreslo at lekeplassen kunne legges i midten, mellom tomannsboligen og 5-

mannsboligen 

- Tomt gnr/bnr. 15/21 kunne også med fordel vært med i reguleringen. Men forslagsstiller 

ønsker ikke å inkludere dette i eiendommen mot grunneiers vilje. 

- Kommuneadministrasjonens innspill som ble presentert i møtet: 

o Det er potensiale for fortetting 

o Bokvalitet er viktig 

o Viktig å tilrettelegge for møteplasser 

o Ønsker å ha felles arealet i et tun form, mellom bygningene 

o Snøareal, det må sikres nok areal til dette. 

o Forslag om å redusere antall enheter 

- Innspill fra arkitekt, Norgeshus 

o Tomteformen er smal og avlang, og tilsier at bygningene må formes deretter. 

o Det er begrenset hvor smalt bygget kan bli. Formen er gunstig som den er. 

o Østsiden blir «baksiden» av bygget, med soverom og private arealer. 

o De beste utearealene legges mot vest, hvor ettermiddagssola er. 

o Oppholdsrommene bør lokaliseres mot hagen og privat terrasse, slik at koblingen 

mellom ute og inne blir god og naturlig. Forlengelse med felles uteoppholdsareal gjør 

at foreldre kan følge med barna, mens de ordner ting på kjøkkenet. 

o Nærmest husene legges det opp til privat terrasse, en privat sone med uteareal. 

o Det at felles uteoppholdsareal legges mot vest, gjør at det blir bedre avstand mot 

naboen Solbakkvegen 9, gnr/bnr. 15/38. 

o Felles uteoppholdsareal kan møbleres med flere soner: benkeplass, bålpanne, osv. 

Utearealet er avlangt, men med soneinndeling kan det invitere til uteopphold. 

Løsning med tun på tomten – snu tomannsboligen og 5-mannsboligen 90 grader 
Kommunen ønsker: 

- En løsning med tun, med felles uteareal mellom bygningene. 

Arkitekt fra Norgeshus sin tilbakemelding: 

- Med en slik løsning vil kjøkken og stue vris ut mot skråningen mot sør. Privat uteareal vil da 

legges her. Dette er uheldig, da bygget vil gå «på tvers» av kotene på tomten, og man vil se 

rett inn i en skråning med 4 meters høydeforskjell, opp til naboen i gnr/bnr. 15/26. 

- Soverommene vil legges mot nord, ut mot tunet. På den siden vil det bli mer lyd, da det er 

felles uteareal her. Det vil heller ikke være den kontakten mellom oppholdsrommene og 

felles uteareal. Foreldre må aktivt gå til utgangsdøren, for å følge med barna på utearealet. 

- Det felles utearealet vil ingen se ut mot. Det vil havne «på baksiden» av den «aktive siden» 

av bygget. 
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Prosessen så langt 
Kommunen informerer: 

- Dette er planinitiativet. Dere kan gi tilbakemeldinger til det forslagsstiller og kommunen har 

trukket frem foreløpig i prosessen. Det er ingenting som vedtas i kveld, og det kan bli 

endringer som følge av andre myndigheters tilbakemeldinger og vurderinger. 

- Det hadde vært ønskelig med en befaring på tomten, slik at naboene kan få et godt inntrykk 

av størrelsene, og hvor bygningene kan komme. Det ble vurdert tidligere, men ikke sett som 

hensiktsmessig. 

Naboene ønsker befaring. Det ble bestemt at det gjennomføres en befaring med naboene. 

Forslagsstiller, og kommunens saksbehandlere vil være til stede. 

Konklusjoner fra møtet 
Plankonsulent presenterte planinitiativet, kommunen delte noen av sine kommentarer fra 

oppstartsmøtet, og arkitekt hos Norgeshus informerte noe om de overordnede planløsningene.  

Naboene gav sine tilbakemeldinger og innspill. De var interesserte og stort sett positive til forslaget. 

De ser frem til å se det ferdige planforslaget, når dette er mer konkret. 

Det ble avtalt å ta en befaring med grunneier, forslagsstiller, kommunen og naboene til stede. Dato 

for befaring ble avtalt før høringsfristen går ut, 11.05.2022. Befaringen vil avholdes på tomten 

09.05.2022 kl.19:00. 

 

Med vennlig hilsen 
 
NORGESHUS AS 

 
Espen Daaland Holmli 
Arealplanlegger 
 

Tlf: 928 39 953 – E-post: espen.daaland.holmli@norgeshus.no 
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