Vestre Toten kommune

Referat fra oppstartsmøte
I oppstartsmøtet legges rammene og mye av grunnlaget for den videre fremdrift og
planprosess. Kommunen skriver referat. Referatet vil følge plansaken ved varsel om
oppstart og som del av beslutningsgrunnlaget ved behandling av planspørsmålet, jf.
plan og bygningsloven § 12-8. Lovhjemmel for innhold i oppstartsmøte og referat er:

«Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan og
bygningsloven». (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950)
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1. Planinitiativet, hovedutfordringer og gjeldende planer
Formålet med planen
jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav a)

Tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende carport og bod. I tillegg
legges det vekt på å skulle oppnå gode uteoppholdsarealer, både privat og felles.
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
Framtidige arealformål: boligformål
Planavgrensning (legg ved sosifil og pdf)

Kommunen mener at plangrense langs Østvollvegen kan tilpasses til en mer logisk
avgrensing.

Forslag til plangrense fra kommunen.
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Hvilke hovedutfordringer har prosjektet?
-

Beholde kvalitet i fortetting (estetikk og arkitektur)
Bokvalitet
Gode uteoppholdsarealer
Fellesareal som er plassert hensiktsmessig (Connected Living)
Vann og avløp (flytning av ledninger)
4 meters avstand på hver side av vannledning
Støy
Løse overvann på eget terreng
Snø lagring
Parkering tett mot Østvollvegen (fylkesveg)
Avklaring med fylkeskommune ifm adkomst

Gjeldende planstatus
Plantype/-navn

Godkjentdato

Formål som blir berørt

Kommuneplanens
27.11.2014 Boligformål
arealdel
Rp Vestre del av
Østvoll

24.10.2002 Boligformål/vegformål
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Endres/
erstattes/
oppheves

Ved varsel om oppstart skal det tydelig angis og varsles hvordan status for gjeldende planer i området
endres, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

2. Retningslinjer og planer
Nasjonale, regionale føringer og kommunale føringer – særlig relevante
Alle føringer finnes her:
Nasjonale føringer

Kommunal planlegging - regjeringen.no
Kommunen forventer at alle aktuelle nasjonale føringer blir
omtalt i planbeskrivelsen.
Innlandstrategien

Regionale føringer

Alle andre aktuelle føringer finnes her:
Regionale planer - Innlandet fylkeskommune
Kommunen forventer at alle aktuelle regionale føringer blir omtalt
i planbeskrivelsen.
Alle aktuelle føringer finnes her:

Kommunale
føringer

Kommuneplanens
arealdel,
Bestemmelser

Overordnet planverk
Kommunen forventer at alle aktuelle kommunale føringer blir
omtalt i planbeskrivelsen.
Særlige relevante kapitler er (ta ut de som ikke passer):
§ 1-1 Plankrav
§ 1-2 Innhold i utbyggingsavtaler
§ 1-3 Utbyggingsrekkefølge
§ 1-4 Universell utforming
§ 1-5 Krav til situasjonsplan, ubebygd del av tomt, fellesareal
§ 1-6 Krav til parkering
§ 1-7 Utendørs skilt og reklame
§ 1-8 Utearealer for barn og unge
§ 1-9 Støy
§ 1-10 Bevaring av eksisterende bygninger
§ 1-11 Byggeskikk og estetikk
§ 1-12 Funksjonsklasser; avkjørsler til riks- og fylkesveger
§ 1-13 Bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone
§ 2-1 Sentrumsformål
§ 2-2 Boligbebyggelse
§ 2-3 Fritidsbebyggelse
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§ 2-4 Områder for anlegg
§ 2-5 Områder for råstoffutvinning
§ 3-1 Eksisterende, spredt bolig-/ fritidsbebyggelse
o Bebyggelse på boligeiendommer
o Bebyggelse på fritidseiendommer
o Landbrukstiltak
o Bebyggelse innenfor 50/100 m-beltet langs vassdrag
§ 4-1 Sikrings-, støy- og faresoner
o Sikringssoner - nedslagsfelt for drikkevann
o Andre støysoner; Bradalsmyra testsenter, Vildåsen
skytebane, Reinsvoll flyplass, Toten seilflyplass
o Faresoner; kraftlinjer/ høgspentanlegg, flomsone langs
Hunnselva
§ 4-2 LNF – Naturområder
§ 4-3 LNF – Kulturlandskapsområder
§ 4-4 Områder for kulturmiljø
§ 4-5 Båndleggingssoner
o
Båndleggingssone etter lov om kulturminner
o
Båndleggingssone etter lov om naturvern
o
Båndleggingssone etter friluftsloven
§ 4-6 Områder med krav om felles planlegging

Kommuneplanens
arealdel,
Retningslinjer

Det skal redegjøres for hvordan planforslaget har ivaretatt krav
som framgår av disse kapitlene i planbeskrivelsen.
Særlige relevante kapitler er:
Kap. 3.4.1 Områder for bebyggelse og anlegg
o Utnyttelse
o Fortetting i boligområder
Kap. 3.4.2 Landbruks-, natur- og friluftsområder
o Bebyggelse på landbrukseiendom
o Anlegg for husdyrhold/ pelsdyranlegg og lagring av
husdyrgjødsel
o Byggeskikk og estetikk
o Særskilt bruk og vern av sjø og vassdrag
Kap. 3.4.3 Hensynssoner
o Bradalsmyra testsenter
o Naturområder NO1-NO13
o Kulturlandskapsområder KL1-KL2
o Områder for kulturmiljø KM1-KM4
Kap. 3.4.4 Dispensasjonsbehandling
o Bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone
o LNF-områdene
o Områder for bebyggelse og anlegg/ boligbebyggelse
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget har ivaretatt krav
som framgår av disse kapitlene i planbeskrivelsen.
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Andre kommunale
vedtak

Særlige relevante vedtak:
- Connected Living
https://www.vestretoten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/politikk-oginnsyn/rapporter-og-planer/2017/gjovikregionenutvikling_utvikling-bomiljo-lokalsamfunn2019.pdf
- Kommunedelplan Vannforsyning og avløp 2015 - 2023

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer
jf. § 1, andre ledd, bokstav g)

Hvilke føringer gir
de?

Planforslaget er i samsvar med overordnet plan, da
kommuneplanens arealdel (2021-2023) har avsatt
arealet til boligbebyggelse.
Føringer er gitt i bestemmelser og retningslinjer, se ovenfor.

I hvilken grad vil den
foreslåtte planen
følge opp disse
føringene?

Kommunen mener at føringer blir følget opp med unntak av
gode utearealer for barn og unge. Dette er ivaretatt i
situasjonsplanen. Kommunen mener at boligbebyggelse og
utearealer er ikke plassert på sånn måte at det tilsvarer visjon
og tankegang av vedtatt <<Connected living>> dokumentet.
F. eks. inngangsparti: det er plassert bod slik at naboen er ikke
synlig. Fellesarealer/lekeplass er ikke tilgjengelig om vinteren
pga snølagring. Fellesareal/lekeareal og adkomst er ikke
plassert på sånn måte at beboerne møter hverandre på
naturligvis. Kommunen anbefaler å endre plassering av
boligbebyggelse og fellesarealer/lekeareal slik at det svarer opp
til Connected living tanke. Kommunen anbefaler å se på
mulighetene når antall boliger reduseres eller størrelse fra
boenhetene blir mindre.

Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner i området og tilgrensende
jf. § 1, andre ledd, bokstav g)

Hvilke føringer gir
de?

Det finnes en gjeldende reguleringsplan for deler av
planområdet. Reguleringsplan Vestre del av Østvoll.
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I hvilken grad vil den
foreslåtte planen
følge opp disse
føringene?

Reguleringsplanen følger opp føringene av vegformål og
boligformål.

Planfaglige tema for planarbeidet
jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c)

Universell
utforming

Kan planen ta hensyn til universell utforming og hvordan?
Planen må følge Tek 17
§ 1.4 KPA : nye boliger skal ha alle hovedfunksjoner på
inngangsplan.
50% fra alle boenheter bør være tilgjengelig. Derfor vil det ikke være
krav til heis i for de 2 boenheter på 2. etasje fra den 5. manns bolig.
Universell utforming gjelder også for:
-Lekeplass
-Adkomst og inngangsparti

Teknisk
infrastruktur/
Brann

Behov for omlegging/ oppgradering av eksisterende infrastruktur?
- Utvide bruk av eksisterende adkomst til Østvollvegen.
- Flytning vannledning (4 m. avstand senterlinje vannledning til
bebyggelse)
Rekkefølgekrav: Godkjente tekniske planer (veg, slokkevann, vann,
avløp, renovasjon, bredbånd, strøm).

Overvann

Løses på egen grunn. Er det avklart hvordan overvann skal
håndteres i planen?
§11.9 kommunedelplan vannforsyning og avløp skal følges opp.
Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre en undersøkelse ifm
grunnforholdet.
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Må videre avklares i planprosessen.
Byggegrense

Veg
Foreløpig byggegrense er satt til 20 meter fra senterlinje vei. (for
carport i situasjonsplan). Byggegrenser gjelder også for parkering.
Kommunen anbefaler å ta et møte med fylkeskommune.
Vannledning avstand 4 m. (tas ikke konkret som byggegrense i
reguleringsplan. I reguleringsplan blir det satt inn som avstandskrav i
bestemmelse.)

Støy

Er området utsatt for støy?
Ja, deler av planområdet omfattes av trafikkstøy fra fylkesveivei 2350

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

Behov for støyfaglig utredning?
Ja
Parkering

Hvor mange parkeringsplasser skal det tilrettelegges for i planen?
§1.6 kommuneplanens arealdel : krav til 1,5 – 2 parkeringsplasser
per boenhet. (hvis boenhet er over 60m2)
Krav til 1 parkeringsplass per boenhet (hvis boenhet er mellom 3060m2)
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Skal parkering skje på egen grunn?
Ja
Uteoppholdsarea Hvordan er det tenkt å legge til rette for gode uteoppholdsrom for
voksne, barn og ungdom?
ler
Det blir realisert både private og felles arealer.
Kommunen anbefaler å legge fellesuteareal / lekeplass mer sentralt i
området. Det bør være hovedvekt på de minste barna. Større barn
kan gå gang- og sykkelvegen til skolens nærområde – xxx meter.
Området bør kunne benyttes av voksne uten at en føler at en er for
nær de private uteplassene, men samtidig bør det være innsyn. Den
skal kunne benyttes på vinterstid.
Barns interesser Hvordan kan barns interesser ivaretas i planen? Skal det
gjennomføres registreringer for barnetråkk?
Bilfri område
lekeplass – fellesareal
Det blir ikke gjennomført barnetråkk
Hvordan er det tenkt å løse lekeplass i planen?
Fellesareal
Hvor langt er det eventuelt til nærmeste nær- eller områdelekeplass?
Kvartalslekeplass ligger mer enn 300 meter fra planområdet ved
Korta skole. (Avstand 850m).

Folkehelse

Hvordan kan planen bidra positivt til god folkehelse?
- Variert boligstørrelse, miks av målgruppene.
- Gangavstand til tjenester i sentrumsområdet. (Avstand til sentrum
1,8 km)
- Fellesuteoppholdsareal.

Estetikk og
arkitektur

Hvordan ivaretar planen de estetiske spørsmål og hvordan kan
planen være med å fremme god arkitektur?
Avklares i reguleringsplan. Konkrete rammer må gis i
bestemmelsene.

Connected living
https://www.vestretoten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/politikk-og10

innsyn/rapporter-og-planer/2017/gjovikregionen-utvikling_utviklingbomiljo-lokalsamfunn2019.pdf
kommunen anbefaler å plassere fellesareal / lekeplassen mer
sentralt i planområde. Boligbebyggelse og fellesareal bør ha en
synergi slik at de områdene har kontakt med hverandre. Det bør
etableres aktiviteter som fremmer samhold. Eksempler kan være
grill-/ bålplass, nyttevekster for felles innhøsting (epletrær og
bærbusker), osv.
Byrom og/ eller
landskap

Ligger planen i et byrom/ kulturlandskap? Hvilke konsekvenser får
planen for byrommet/ kulturlandskapet?
Ikke relevant

Landbruk

Berører planen landbruksområder?
Nei

Kulturminner

Berører forslaget kjente kulturminner/kulturmiljø/bygningsvern?
Ingen kjente

Naturmangfold

Berører forslaget viktig natur og eventuelt hvilke områder/arter?
Ingen kjente

Miljø og klima

Fjernvarme, energieffektivitet (solceller osv.), materialvalg,
ladepunkter osv.
Blir nærmere utredet i reguleringsplan. Per nå ikke noe konkret.

Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet
jf. Planforskriften § 1 andre ledd bokstav i)

Flom

Er området utsatt for flom? Sjekk NVE’s faresonekart,
aktsomhetskart og flomvegkart.
Ikke relevant

Skred

Er det fare for skred i bratt terreng? Sjekk NVE’s faresonekart og
aktsomhetskart.
Ikke relevant

Grunnforhold

Kan området ha ustabil byggegrunn?
Nei, området ligger over marin grense. Løsmassene består av
morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over
berggrunn.
Kommunen anbefaler en grunnundersøkelse vedrørende
overvann.
Kan området ha forurenset grunn (radon)?
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Radonaktsomhetskart viser usikker faregrad, men alle nye bygg
radonsikres etter TEK17.

Trafikkforhold

Hvordan er trafikkforholdene i området? Er området utsatt for
trafikkulykker?
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.
Østvollvegen er en fylkesveg.
Utvide bruk av eksisterende adkomst til Østvollvegen må avklares
med fylkeskommune i Innlandet.

Luftforurensning
støv og luft

Er luften i området forurenset og utsatt for støv og lukt?
Ingen kjente

Brann- og
eksplosjonsfare

Sikrer planen forhold til brann?
Brannkonsept blir utarbeidet i planprosess. Situasjonsplan blir
kvalitetssikret mht uttrykning med brannsjefen.

3. Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet
jf. planforskriften § 1, andre ledd bokstav h), j) og k)

a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet?
jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav h)
Naboene
Fylkeskommunen
Kommunen (vannledning)
b) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles om
planoppstart?
jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a)

Kommunen oversender lista

c) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå?
jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a)

Medvirkningsprosess iht PBL
Samarbeid med kommunen
Åpent møte
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d) Hvilke møter er relevant å holde?

☐

Regionalt planforum
tidlig dialog med
regionale myndigheter

Ikke noe spesielt for å ha et møte med regionalt planforum.
Særmøte med fylkeskommune i innlandet
Statens vegvesen ifm trafikksikkerhet
Horisont

☒

Informasjonsmøte/
åpent møte

Informasjonsmøte med naboen eller åpent møte i
høringsfrist ifm varsel om oppstart.

☒

Andre
informasjonstiltak/
avklaringer

Annonser: Kommunens nettside, Nettside Norgeshus, lokal
avis (Totens blad eller Oppland arbeiderblad)

☒

Samarbeid

Med kommunen

☐

Annet

4. Konsekvensutredning
jf. § 1, andre ledd, bokstav l)

Vurdering om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.
§ 6 Ansvarlig myndighets vurdering av forslagsstillers vurdering
jf. KU-forskriften § 6
Uenig i forslagsstillers vurderinger ☐

Enig i forslagsstillers vurderinger ☒

Begrunnels Planforslaget er i samsvar med overordnede planer,
e:
og vurderes ikke å omfattes av §§6-8 i Forskrift om
konsekvensutredning.
§ 11 Ansvarlig myndighets vurdering av planer etter § 8 første ledd bokstav a
Skal planen vurderes etter § 11?
Nei: ☒
Ja: ☐
Begrunnelse: Planen utarbeides i tråd med vedtatt kommuneplan.
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5. Utbygging og gjennomføring
Utbygging- / gjennomføringsavtale
☐
☐
☒

Utbyggingsavtale etter pbl kap. 17
Gjennomføringsavtale etter pbl.
kap. 18
Krav om utbygging/utbedring av
kommunaltekniske anlegg

Godkjente tekniske planer (vei, vann, avløp,
overvann, renovasjon)
Avtale Vannledning som må flyttes

Aktuelle rekkefølgekrav
☒ Rekkefølgekrav innenfor
planområdet
☐ Rekkefølgekrav utenfor
planområdet

Vannledning
Opparbeiding av fellesareal/lekeplass

Eiendomsgrenser
Behov for oppmåling

Ja. Bør rekvireres allerede nå.

6. Framdrift og felles behandling

☒

Forslagsstillers planlagte dato for varsling

Totensblad leveringsfrist mandag kl.
12. Avisen utkommer kun på
onsdager.
Uke 12 – uke 13
Oppland arbeiderblad er en mulighet.

☒
☒

Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse
Høst 2022
av komplett planforslag
Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første vedtak i saken er 12
uker
Saken er prioritert

☒

Førstegangsvedtak antas å bli fattet
Mål for planvedtaksdato
(avhengig av høringsuttalelser og behov
for planendring/ tilleggsutredninger mm.)

☐

☒

Parallell prosess plan og byggesak
Kan være en mulighet.

Forslagsstiller er informert om at plankartet må leveres i tråd. «Veiledning til
forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister».
Feil og mangler i plankartet kan medføre retur av planforslaget.
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Forslagsstiller er informert om at plankartet skal utarbeides i henhold til
koordinatsystem/projeksjon

☒

7. Spørsmål som forslagsstiller ønsker avklart

8. Oppstart av planarbeid
jf. planforskriften § 3, andre ledd og pbl §12-3, fjerde ledd og pbl § 12-8

Velg gjeldende setning:
-

Kommunen anbefaler planoppstart.
Kommunen anbefaler ikke planoppstart.
Kommunen anbefaler planoppstart etter §12-11

Kommunen anbefaler å se nærmere på antall boeneheter eller størrelse av
boenheter slik at bebygd areal blir mindre og det blir større rom for kvalitet. Det er
ikke bare fylle opp krav som er satt i kommunenplanens arealdel. Boligbebyggelse
og fellesareal/lekeplass må slik være plassert at det blir naturlig å møte hverandre i
hverdagen. Tenk på hvordan inngangsparti er plassert og at boligbebyggelse og
felles arealer får en hvis synergi med hverandre som svarer opp mot Connected
living tankengang. Husk å vurdere snørydding og snølager.
Planiniativet og dette referatet fra oppstartsmøtet skal legges ved oppstartsvarselet.

Er det behov for endringer i det innsendte planiniativet? Velg svar:
-

Ja, planiniativet rettes slik at det blir i tråd med det som står i dette referatet.
Plangrense må tilpasses

9. Bekreftelse
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå
på det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag
av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale
avklaringer.
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i
rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre
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til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner,
krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av
prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet.
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det
er avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og
etter en periode avslutte saken.

Illustrasjoner og rapporter som skal vedlegges planforslaget
Se kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag.

☒

Situasjonsplan

☒

Snitt og oppriss

☒

Fotomontasje, perspektiv

☒

3D-modell

☒

Sol- og skyggeillustrasjoner

☒

Lengde- og tverrprofiler veg

☒

ROS-analyse

☒

VA-rammeplan

☒

Overvannshåndtering

☐

Flomvurdering

☐

Kulturminnedokumentasjon

☒

Støyfaglig utredning

☐

Barnetråkk

☐

Trafikkanalyse

Innunder hvert punkt skal du fylle inn det som har blitt
diskutert i møtet, som går utover kravspesifikasjonen.

Kommunen anbefaler undersøkelse ifm grunnforhold
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☐

Mobilitetsplan

☐

Landskapsanalyse

☐

Naturmangfoldrapport

☐

Forurensningsrapport
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