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Gjeldende planer for området

• Omkringliggende reguleringsplaner

• Kommuneplanens arealdel



Hvilket område skal reguleres?

• Planområdet ligger på Østvoll, 
omtrent 1,4 km fra sentrum av 
Raufoss.

• 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.



Reguleringsplanprosess

• Når nye områder skal bygges ut, 
eller allerede bebygde områder 
skal omgjøres skal det lages 
reguleringsplan.

• Detaljreguleringsplan. Dette er en 
reguleringsplan for et mindre 
avgrenset område. Alle har 
mulighet til å lage forslag til en 
detaljreguleringsplan. En slik plan 
vil typisk plassere hus på kartet, 
med størrelse og høyde på 
byggene. I tillegg til opparbeidet 
infrastruktur, som veier.

• Endelig politisk vedtatte 
reguleringsplaner er juridisk 
bindende for alle parter.



Medvirkning

• Medvirkning er et viktig moment i planleggingen. 

• Grunneiere, eventuelle andre personer med rettigheter på eiendommen, naboer og 
andre berørte har krav på å bli hørt. De skal også få mulighet til å uttale seg. Det skjer 
gjennom en lovpålagt melding om oppstart.

• Der beskrives bakgrunnen for planen, forventet fremdrift og beskrivelse av hva planen 
inneholder. Det gis også en tidsfrist for eventuelle innspill. Det er den som utarbeider 
planforslaget som har ansvar for kunngjøring. Oppstarten skal kunngjøres i minst en 
(lokal) avis, i tillegg til at det legges ut på kommunens hjemmeside. 

• FRIST: 11.mai.2022



Mulighetsstudie

• 2-mannsbolig og 5-mannsbolig, 
med tilhørende boder og
carport.

• Byggene er tenkt å være i 2 
etasjer. 

• Det legges opp til 
hensiktsmessig kvalitet på 
bebyggelsen, hvor yngre og eldre 
kan bo sammen i bygg med 
boenheter av ulik størrelse.



Femmansbolig BYA=250 kvm

• 2 av 92,3 kvm

• 2 av 71,5 kvm

• 1 av 56,5 kvm

Tomannsbolig BYA=124 kvm

• 2 boenheter av 124 kvm





Prosessen videre



Takk for oss!

• Skriftlige innspill sendes til Norgeshus AS v/Nina Helene Ask, pb. 161, 
7223 MELHUS eller epost: nina.ask@norgeshus.no

• Kopi kan også sendes til Vestre Toten kommune. Pb. 84, 2831 
RAUFOSS eller epost: post@vestre-toten.kommune.no

Planforslaget kan finnes på følgende nettsider:

https://www.norgeshus.no/no/presse

https://www.vestre-toten.kommune.no/
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