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Førstegangsbehandling: Detaljreguleringsplan for Storgata 71, Raufoss (PLANID: 
0529174) 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
  

1. Planutvalget fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningslovens §§ 5-2, 12-10 og 12-11. Forslag til endringer i planmaterialet 
innarbeides i samarbeid med forslagstiller før sluttbehandling av reguleringsplanen. 
Dette gjelder:  

- Fargebruk av vaskehallen. 
- Mindre tekniske endringer i bestemmelser.  

 
2. Kommunedirektøren skal før sluttbehandling i Kommunestyret sørge for at planens 

innhold og framstilling blir digitalisert og kvalitetssikret, samt at det blir foretatt 
eventuelle mindre suppleringer og justeringer i samarbeid med forslagstiller.  

 

Begrunnelsen for vedtaket er at planforslaget er i tråd med føringer lagt i kommuneplanen.  



 

Vedlegg 

1 01 Storgata 71, Plankart 

2 02 Storgata 71, bestemmelser 

3 03 Storgata 71, beskrivelse 

4 04 ROS-analyse 

5 05 Illustrasjonsplan 

6 06 Visualieringer 

7 07 Fasadetegninger og snitt 

8 08 Geoteknisk datarapport, Storgata 71 Raufoss 

9 09 Kartlegging av naturmangfold og vurdering, Miljøgaglig utredning 

10 10 Tiltaksplan for forurenset grunn, Storgata 71, Raufoss 

11 11 VA-rammeplan 

12 12 Samlede merknader ved oppstart 

Kort sammendrag 
På tomten Storgata 71 (gnr. 12 bnr. 62) på Raufoss er det i dag oppført et 
forretningsbygg i mur, med 2 etasjer. Eiendommen er pr. dags dato utleid til blant 
annet lokal elektriker og hundefrisør.  
Hensikten med reguleringsplanen er å sanere eksisterende bebyggelse og oppføre 
ny butikk for dagligvarehandel (Rema 1000) og en vaskehall.  
 
Planområdet omfatter gnr./bnr. 12/62, samt del av 13/1 (eid av Raufoss Industripark 
ANS, del av 1/375 (Vestre Toten kommune), del av 10/47 (privat eie) samt del av 
20/37 (Innlandet Fylkeskommune). De to siste teigene omhandler vegtekniske anlegg 
i Storgata og tilhørende gang-/ sykkelveg. Planområdet er totalt ca. 8,3 dekar. 
 



 
Figur 1 Plangrense vist i grunnkartet 

Kommunedirektøren mener at planforslaget er i tråd med kommuneplanens intensjoner, 
bestemmelser og retningslinjer. Utredninger som er gjort mht. ROS, støy, naturmangfold osv. 
viser at de forhold som planen skal ivareta er innfridd. Kravet til medvirkning er ivaretatt. 

Planprosess 
Et planintiativ ble utarbeidet og oversendt kommunen 19.02.2021. Oppstartsmøte ble først 
avholdt den 16.03.2020. På bakgrunn av innspill fra Vestre Toten kommune (som dreide seg 
særlig om utforming og estetikk) ble planinitiativet revidert, og det ble avholdt et nytt 
oppstartsmøte den 16.04.2021. Planarbeidet ble varslet til berørte grunneiere, offentlige 
myndigheter og interesseorganisasjoner den 26.04.2021, og kunngjort i Totens Blad den 28. 
04.2021. Frist for innspill var 28.05.2021. Det ble gjennomført dialogmøte i planforum den 
18.05.2021. 

Feste Kapp AS, på vegne av Carona AS fremmer med dette forslag til detaljregulering for 
Storgata 71, Raufoss. 

 
Figur 2 Den røde pila viser hvor saken er i prosessen 

Varsel om oppstart 

Det kom inn totalt 5 uttalelser til oppstartsvarselet: 

1. Statsforvaltern (26.04.2021) 
2. Innlandet fylkeskommune (31.05.2021) 
3. Statens Vegvesen (27.05.2021) 
4. Bane NOR (25.05.2021) 
5. Miljørettet helsevern IKS (28.05.2021) 



Disse er oppsummert og vurdert av forslagstiller i kapittel 6 i planbeskrivelsen. 
Kommunedirektøren slutter seg til forslagstillers vurderinger.  

Med hensyn til uttalelsen fra Bane Nor kan det hende at det kan føre til innsigelse i 
planprosessen.  

Bane Nor mener at etablering av den nye butikk kan føre til økt trafikk på eksisterende 
planovergang på Gjøvikbanen km 112,817. Overgangen gir gang- og sykkelforbindelse til 
Furulybakken og boligområdet Vestrumenga. Fordi planoverganger er de mest 
ulykkesbelastede punktene langs jernbanen aksepterer ikke Bane Nor at det planlegges nye 
etableringer som kan føre til økt trafikk på eksisterende planoverganger. Reguleringsplaner må 
i slike tilfeller vise hvilke tiltak som kan gjennomføres for at trafikksikkerheten ikke skal bli 
dårligere.  

Raufoss sentrum og by er i utvikling. Fortetting, og det å skape mer liv i sentrumsområdet, 
gjennom utbygging av regulerte boligområdene er et mål. Dette vil umiddelbart føre til økning 
av trafikk i, og gjennom sentrum. Jernbanen går rett gjennom Raufoss by, med den fordel at 
Raufoss kan videreutvikle seg som et kollektivt knutepunkt. Kommunen har vært i dialog med 
Bane Nor gjennom arbeidet med ATP og i forbindelse med flere prosjekter som berører 
eventuelt trafikkøkning på den eksisterende overgangen. Bane Nor har ikke signert ATP 
avtalen. Selv om kommunen hadde dialog på flere nivåer i Bane Nor sin organisasjon, har det 
ikke ført til godt og konstruktivt sammen arbeid.  

Kommunedirektøren mener at det mangler ROS-analyse, plan og tiltak fra Bane Nor sin side i 
forbindelse med økt trafikk på Gjøvikbanen. Per desember 2022 blir det timesavganger til 
Oslo. I tillegg mangler det på vilje fra Bane Nor sin side for å samarbeide konstruktivt om å 
utvikle kollektivknutepunktene i hele Vestre Toten kommune. Derfor mener 
kommunedirektøren at reguleringsplan ikke behøver å vise tiltak i forbindelse med 
eksisterende planovergang på Gjøvikbanen km. 112,817. Trafikksikkerheten på Gjøvikbanen 
kontra utvikling av Raufoss sentrum/by, samt tettstedene Reinsvoll og Eina bør sees på og 
vurderes i en større sammenheng. 

 

Fakta 
 

Forhold til overordnet plan 

Kommunenplanens arealdel 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål (gnr./bnr. 12/62), LNF 
(gnr./bnr. 13/1), boligformål (del av gnr./bnr 10/47) og vegformål (del av gnr./bnr 1/375 og del 
av gnr./bnr 20/37). Tiltak ved Storgata 71 berører kun en bestemmelse i kommuneplanens 
arealdel. Området omfattes av § 1-1 plankrav, som definerer eksisterende uregulerte 
næringsområder. Bestemmelsen sier at:  

 
«I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan tiltak som nevnt i PBL § 20-1, ikke finne 
sted før området inngår i reguleringsplan. Vilkåret er at denne planens bestemmelser og 
retningslinjer er ivaretatt». 

 
Fra kommuneplanbestemmelsene § 2-1 kommer det frem at:  
 



«Ved nye tiltak som kan påvirke muligheten for fortetting i et kvartal eller annet 
sammenhengende område, skal kommunen vurdere om det skal stilles krav til felles 
reguleringsplan for flere eiendommer». 

  

 
Figur 3 Planområdet vist i kommuneplanens arealdel 

 

Eksisterende reguleringsplaner 

Planområdet er regulert. Det vil si at for eiendommen del av 13/1 (eid av Raufoss Industripark 
ANS gjelder reguleringsplan for Raufoss industripark Øst. Arealet som berører denne 
eiendommen, er regulert til friluftsområde. 

 
Figur 4 reguleringsplan for Raufoss industripark Øst 

 

For de andre eiendommene gnr./bnr. 12/62, samt, del av 1/375 (Vestre Toten kommune), del 
av 10/47 (privat eie) samt del av 20/37 (Innlandet fylkeskommune) gjelder en eldre 
reguleringsplan (Reguleringsplan for Solhaug – Breikallengen) hvor området er regulert til 
næring, bolig og LNF. 



 
Figur 5 Reguleringsplan for Solhaug - Breiskallengen 

 

Kommunedelplan for vannforsyning og avløp 2015 – 2023 
§11.9 løsninger for overvannshåndtering sier i hovedtrekk: 

«Det skal settes fokus på overvannshåndteringen og overvann skal håndteres lokalt der 
det er mulig og at vannføring til ledningsnett begrenses». 

Overvannsnotatet som ligger ved, har tatt utgangspunkt i dette. Tiltak som er beskrevet i 
overvannsnotatet skal innarbeides i bestemmelser før planen legges ut på høring.  

Overvann er beregnet med 25 års gjentaksintervall. Kommunen har som praksis at det 
beregnes overvann med 200 års gjentaksintervall. Avvik er tillatt om det kan redegjøres for 
dette og NVE godkjenner dette. I overvannsnotatet mangler det en redegjørelse. Det vil justert 
før planen legges ut på høring.   

 

Avvik fra gjeldende planer 

Reguleringsplan for Solhaug-Breiskallengen er såpass gammel og utdatert at 
kommuneplanens arealdel gjelder for området. For område 1 (under) er en del av 
reguleringsplan for Raufoss industripark øst. Bestemmelsene for dette området er imidlertid 
sammenfallende med kommuneplanens arealdel. 

Området inngår altså i gammel og utdatert plan. Denne kan ikke lengre brukes som 
styringsverktøy. Kommunen har derfor stilt krav om ny reguleringsplan før utbygging. 

 



 
 
Det foreslås tilsammen to ulike arealendringer som vil innebære avvik fra kommuneplanen:  

1. Del av 13/1 (vist som 1 ovenfor): For å sikre tilstrekkelig areal for området innlemme 
deler av denne eiendommen i planområdet. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til 
LNF-formål, og inngår som del av grøntdraget langs Hunnselva. Store deler av det 
aktuelle arealet er i dag allerede enten gruset opp og inngår som del av 
manøvreringsarealet rundt eksisterende bygg, eller er kantvegetasjon til tilstøtende 
parkeringsplass. Den øvrige delen av dette området er innlemmet i området for å kunne 
jobbe frem en gangforbindelse mellom Storgata 71 og regulert promenade langs 
Hunnselva.  

2. Del av 10/47 (vist som 2 ovenfor): Det foreslås å innlemme denne eiendommen i 
forretningsområdet for å oppnå nødvendig arealbehov. Eiendommen er i 
kommuneplanen avsatt til boligformål.  

 

Bakgrunn  

Hensikten med planen er å etablere en ny moderne og fremtidsrettet butikk i Raufoss som kan 
være med på å demme opp for handelslekkasjen fra Raufoss til de omkringliggende 
tettstedene samt ivareta den økende befolkningsveksten i Raufoss. 

Planområdet ligger i utkanten av området som i kommunenplanens arealdel er definert som 
sentrumsområder. Per i dag åpner kommuneplanen for butikker innenfor et langstrakt område i 
Raufoss. Dette er problematisk med tanke på å få konsentrert sentrumsområdet, og øke 
tilgjengeligheten til fots. Kommunens intensjon for sentrumsområdet er å konsentrere 
tjenester/forretning og fortette i Raufoss sentrum. Raufoss sentrum skal være attraktiv i 
framtida med yrende liv. Med revisjon av kommuneplanens arealdel skal det strammes opp i 
sentrumsformålet. Per dags dato gjelder for det sentrumsformål for planområdet som er 
fastsatt i gjeldende kommuneplan. 

Kommunen kunne ha satt et bygge- og deleforbud i påvente av ny kommuneplan, men syns 
dette er litt drastisk. Vi har i stedet bedt om en redegjørelse knyttet til handelsvirksomhet fra 
Carona. 

I sentrumsområdet er det pr. i dag en Kiwibutikk og en Coop Extra ved rundkjøringen i nord. I 
sørenden av sentrumsområdet finner vi Bunnpris og Rema 1000.  



 
Figur 6 Rød piler angir sentrumsformål i kommuneplanens arealdel (brun farge) og beliggenhet til eksisterende 
dagligvarebutikker. 

Carona AS poengterer i kap. 4.1, side 17 i planbestemmelse følgende: 

«Erfaringer fra byer med tilsvarende beliggenhet viser at de har et vesentlig handelstilsig som 
følge av at stedet trekker til seg et stort antall kunder fra omkringliggende områder samt 
forbipasserende kjøretøyer.  
Handels analyse utført av REMA 1000 for 2019 (pga pandemien gir tallene fra 2019 det mest 
riktige bilde) viser at handelslekkasjen ut av Raufoss er på ca. 22 millioner. Raufoss som 
handelssted burde hatt et vesentlig handelstilsig fra de omkringliggende regionene. Det er 
også verdt å merke seg at økt dagligvare omsetning i Raufoss også vil bidra til økt omsetning 
for annen handel i byen.  
For god ordens skyld ønskes det å opplyse om at Konkurransetilsynet den senere tid har sendt 
påpekninger om at det skal åpnes opp for større konkurranse blant dagligvareaktørene.  
https://konkurransetilsynet.no/ber-tonsberg-ta-dagligvaregrep/» 

 

Planforslag og illustrasjonsplan 

Planforslag (planbestemmelser, planbeskrivelse og plankart) som er levert av Feste AS bygger 
på illustrasjonsplanen. Illustrasjonsplanen setter rammer for plassering av bebyggelse, 
vaskehall og parkering. 

https://konkurransetilsynet.no/ber-tonsberg-ta-dagligvaregrep/


 
Figur 7 Illustrasjonsplan 

 

 

 

 
Figur 8 3D modell av planlagt ny bebyggelse 

 



 
Figur 9 Planlagt ny bebyggelse sett fra Fv 110 

Prinsipper for utforming av planområdet er vist på situasjonsplanen og gjennom 3D modellen 
på forrige side. Denne viser etablering av ny butikk mot sør, trukket ut mot Storgata. Dette 
bygger opp under gatebildet i Raufoss og er et bevisst valg for å tilpasse butikken til 
omgivelsene. Dette muliggjør også etablering av et torg i overgangssonen mellom fortauet og 
butikken. Grepet bidrar til å skape aktivitet i front avbygget, samtidig som det forenkler og 
bedrer fremkommeligheten for gående og syklende. 
 

Trafikksikkerhet 

Planforslaget skal til rette for en god adkomst for gående og syklende, og et samspill med 
trafikken i Storgata og eksisterende bebyggelse i området. 
Dagens adkomst til Storgata 71 er en enkel adkomst med en gruset oppstillingsplass rett på 
motsatt side av gangvegen. Planforslaget bygger på at eksisterende adkomst trekkes noe mot 
nord, og at den breddeutvides.  
Planområdet ligger ved inngangen til Raufoss sentrum der 40 sone i dagens situasjon starter 
rett sør for Storgata 71. Planforslaget har som målsetning at det oppnås enighet om å flytte 40-
sonen nordover, slik at kryssområdet ved Storgata 71 inkluderes i 40 sonen. Fartsgrense ellers 
i Storgata er 60 km/t. 

 

Estetikk 

REMA 1000 har i samarbeid med Snøhetta laget en designmanual som skal brukes som 
utgangspunkt ved oppføring av nye butikker. Konseptet består av et lett gjenkjennelig volum, 
men hvor kledning kan variere, og et inngangsparti som alltid er likt.  
Proporsjonene for ny butikk er fra denne designmanualen benyttet. Planlagt butikk vil bli en 
etasjes bygning, med et markert inngangsparti i front. Det er imidlertid jobbet videre med 
fasadeuttrykket for å få det mer stedstilpasset. I praksis innebærer dette at fasadene på selve 
butikken skal forblendes med en kombinasjon av tegl og treverk. 

Vaskehallen er et isolert bygg. Portene vil alltid være lukket samtidig som vask og tørk pågår. 
Vaskehallens fire vegger vil bli brutt opp av elementer som gjør at hallen ikke får et 
industripreg. Porter og glassfasader er gjennomsiktige med svart listverk og utforinger. 
Konseptet til Uno – X er basert på at man kan ha abonnementsordning der kundene fritt kan 



velge og vaske i alle Uno-X haller i hele Norge. Derfor er det svært viktig med høy grad av 
gjenkjennelse mellom de ulike anleggene.  
 

 
Figur 10 eksempel etablerte vaskehal Elverum 

 

Kommunendirektørens vurdering 
Kommunedirektøren mener at planforslaget er godt gjennomtenkt og i all hovedsak 
imøtekommer de krav og ønsker kommunen har for utforming og materialbruk fra butikken.  
 
Det er likevel noe forbedringspotensial med hensyn til: 

- fargebruk på vaskehallen. Kommunedirektøren mener at gulfargen kan dempes 
slik at den fortsatt får oppmerksomhet som et Uno XY anlegg, men at ikke hele 
fasaden bør være gull. 

- Mindre tekniske endringer i bestemmelser. 
 
Forslagstiller er gjort kjent med kommunedirektørens forslag til forbedringer og ønsker mht til 
farge på vaskehallen, men har ikke imøtekommet ønskene.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler kommunedirektøren at forslaget til 
detaljregulering for Storgata 71 med planid: 0529174 sendes på høring/ legges ut til offentlig 
ettersyn på vilkår at endringene i forhold til demping av gulfarge fra vaskehallen og mindre 
tekniske endringer er innarbeidet når reguleringsplanen blir sluttbehandlet.  
 
Det skal betales saksbehandlingsgebyr i tråd med kommunens regulativ kr. 86.820,00. 

 

Bjørn Fauchald  

Kommunedirektør Eirik Røstadsand 

 Plansjef 
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