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Knut Hamsuns veg 6 - 8

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAK 1 AV 10

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Knut Hamsuns veg 6 - 8

Eiendom (gnr./bnr.): 14/49 og 14/116

PlanID: 0529156

Saksnummer: 18/1315

Saksbehandler: Anne Merethe Andresen

Plantype:
Områderegulering

X Detaljregulering
Reguleringsendring
Reguleringsendring, mindre endring

Reguleringsplan med krav om konsekvensutredning

Møtested: Rådhuset, møterom 328A

Møtedato: 15.5.2018

Deltakere, forslagstiller:
Knut Arild Bakken, grunneier 14/49 (K. Hamsuns veg 6)
Morgan Thompson, grunneier 14/116 (K. Hamsuns veg 8)
Tore Jørgen Haavi , arkitekt
Einar Nordengen, landskapsarkitekt, Feste Kapp as

Deltagere, kommunen:
Per Morten Aas Stenberg, Teknisk drift, park/veg
Vegar Jønsson, Teknisk drift, VA
Unni Torkehagen, Plan, byggesak
Rita Vesteng Lien, Plan, byggesak
Ole Tveiten, Plan, arealplan
Anne Merethe Andresen, Plan, arealplan

Forsla gstillers kontaktperson :
Einar Nordengen, landskapsarkitekt, Feste Kapp as

1. Hensikten med planarbeidet
Grunneierne ønsker å rive eksisterende boligbebyggelse (1 enebolig og 1 firemannsbolig) og
oppføre ny tettere bebyggelse i fellesskap med ca. 14 boenheter .



REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAK 2 AV 10

2. Planstatus
Fylkes(del)plan, vedtatt …

X Kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.11.2014
Kommunedelplan, vedtatt …
Reguleringsplan, vedtatt …
Bebyggelsesplan, vedtatt …

Annet planarbeid/ vedtak som kan ha betydning for utarbeiding av planforslaget:
X Planforslaget vil samsvare med overordnet plan.

Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan.
Merknader :

Planen vil erstatte følgende planer i sin helhet:
Plannavn:
Planid:
Godkjent dato:
Formål (som blir berørt):

Planen vil erstatte deler av følgende planer:
Plannavn:
Planid:
Godkjent dato:
Formål (som blir berørt):

Planavgrensning:
De to boligeiendommene samt omsøkt tilleggsareal/ grensejustering med naboeiendommen
14/77 (se sakene 17/4371 og 17/4371). Mot Knut Hamsuns veg bør planavgrensningen være
i senterlinja av vegen.

Konsekvensutredning
Planen utløser krav om konsekvensutredning.
Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart.

Merknader :

Aktuelle rikspolitiske retningsli njer:
X Samordnet areal - og transportplanlegging
X Barn og planlegging

Riks - og fylkesveier
Verna vassdrag /Vernede vassdrag
Arealbruk i flystøysoner
Andre

Merknader :
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3. Kommunale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet:
Kommunale vedtekter

X Kommunale retningslinjer/ målsetninger («Connected living»)
X Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel

Merknader:
http://www.vestre - toten.kommune.no/politikk - og - innsyn/utviklingshuset/kvalitet/

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Varslet skal inneholde:

1. Planskjema med sjekkliste for Oppland ( http://www.planoppland.no/Planskjema/ )

2. Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet.

3. Kart med avmerket planavgrensning.

4. Planavgrensning på SOSI - fil til kommunen

5. Brev til grunneiere, offentlige etater og andre berørte interesser, som orienterer om
planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål.

6. Planprogram (dersom planen skal konsekvensutredes).

X Forslagsstiller er kjent med maler for kunngjøring og varslingsbrev samt
varslingsliste/adresseli ste

Merknader :

5. Informasjon og medvirkning i skissefasen
X Informasjonsmøte

Regionalt planforum
Andre informasjonstiltak

Merknader :
Kommunen anbefaler åpent møte eller nabomøte i oppstartsperioden. Ev. må dette
avholdes i høringsperioden.

6. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering
Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med planarbeidet:

Stedsutvikling
Nærhet til service og kollektivtransport, fortettingspotensial, offentlige rom osv.
Merknad :
Beskrives i planforslaget. Her ligger det godt til rette for at beboerne kan benytte alternativ
transport til bil. Antall parkeringsplasser bør gjenspeile dette – bruk mulighetsrommet som
kommuneplanens bestemmelser gir. Husk sykkelparkering.
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Boligkvali teter
Merknad :

- Kommunen har vedtatt å implementere tankegangen « Connected living» i utviklingen
av boliger – se lenke under.

- Variasjon i boligstørrelser gir større kundegruppe og som regel større variasjon av
beboere mht. alder, økonomi, osv.

- Gode m øteplasser er en forutsetning for å skape felleskap i boligområdet; en god
uteplass som kan benyttes av alle for grilling, nabofest eller en kaffekopp . Sitteplass
ved naturlige møteplasser(postkasse, renovasjon, felles sykkelparkering osv.) er også
viktig for å bidra til at det kan utvikle seg gode naboskap.

- Finnes det mulighet for fellesfunksjoner innendørs? Felles verksted, sitteplasser i et
trapperom e.l.

- Kan bygningenes plassering skape gode r om mellom husene? Kan bygningen «deles»
opp og forskyves slik at fasaden skaper «hjørner» som kan bli gode plasser – private
eller felles.

- Sol - /skyggeforhold må tillegges stor vekt for felles uteareal.
- Kommuneplanen har retningslinjer for fortetting.

Barns og unges interesser
Lekemuligheter, konkret innhold på lekeplass/ friområder samt eierforhold, trygg skoleveg
osv. Behov for møte med kommunens barnerepresentant?
Merknad :

- Det må være plass til utelek. En liten lekeplass kan kompenseres med godt utstyr/
kvalitet og god plassering(trygt og go de solforhold). Her er det lurt å bruke
kreativiteten. Plassen bør ligge i sammenheng med felles møteplass. (Eget temamøte
med barnerepresentanten og Plan kan være lurt.)

- Korta skole og Raufoss skole er en, felles skolekrets. Skolevegen til begge skolene m å
vurderes.

- Kommuneplanen har bestemmelser for utearealer for barn og unge.

Landskap, estetikk og byggeskikk
Arkitektur, f jernvirkning, formspråk, bebyggelsesmønster , osv. Krav til visualisering inn i
bestemmelsene.
Merknad :

- Kommunen har ingen spesielle merknader t il prinsippskissene av byggene; 2 etasjer,
vestvendt pulttak 7o, terrasser mot vest, forskyvinger skaper rom, mulighet for
kaffeplass ved inngang , trapper dimensjonert for trappeheis, mm.

- Det må ses på plassering mht. høydeplassering, felles uteområde og lek, bil - og
sykkelparkering, felles renovasjon, uteboder, privat uteplass osv.

- Parkering bør løses i øst. Unngå det beste utearealet.
- Intensjoner må sikres i reguleringsbestemmelsene.
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Trafikkforhold
Gange/ snarveier, sykling, kollektivtransport, parkering , avkjørsler, uttrykningsbiler,
byggegrenser mot offentlig veg osv.
Merknad :

- Området er så sentrumsnært at det må sikres areal til et 3 meters fortau i framtida.
Kjørebanen bør være 4,5 meter.

- Byggegrense er i utgangspunktet 10 m. fra senterlinje veg . Utbygger ønsker
byggegrense på 8 meter. Kommunen ønsker ikke å ta stilling til dette før dette er
vurdert nærmere. Vegprofiler må legges fram.

- Byggegrense for ev. garasjeanlegg mot nabo må framgå.
- Det må benyttes 1 felles avkjørsel .
- Det ble nevnt at det er høy fart i vegen. Er det behov for tiltak? Uttalelse fra

vegeier/kommunen hentes inn.

Miljøfaglige forhold
Luftforurensning, støy, støv, lukt, energibruk osv.
Merknad :

- Lavenergiboliger. Pipe i leilighetene unntatt de m inste.
- Det er ikke gjort trafikktellinger i området. Ev. trafikkstøy er derfor ukjent.
- Ikke kjente støv - eller luktproblemer.

Universell utforming og tilgjengelige boenheter
Merknad :

- Kommuneplanen har bestemmelser for dette.
- Det må etableres en H C - parkering.

Teknisk infrastruktur
Kjøreveg, g/s - veg / fortau , vann, avløp, el (ev. plassering av trafo ikke på lekeplass) ,
nettilgang, renovasjon osv.
Merknad :

- Overvann må løses på egen grunn. Ev fordrøyning kan godtas; 5 l/s.
- Store tette flater? Hva skj er hvis utearealet asfalteres og det kommer ei kraftig

regnskyll?
- Felles renovasjon for bedre plassutnyttelse . Plassering og u tstyr må avklares med

Horisont I KS.
- VTK må avklare hvilken profil en ønsker gata skal ha i framtida mht. kjørebred de/

fortausbredde og utforming. Etter møtet er det avklart at det bør brukes 4,5 meter
kjørebane og 3 meter fortau.

Sosial infrastruktur
Kapasitet innen skole, barnehage og helse osv.
Merknad :

- Raufoss skolekrets har god kapasitet.
- Barnehagekapasiteten må avk lares med barnehagesjefen.
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Naturmangfold
A vklare forholdet til Naturmangfoldloven(N ML) – husk svartelistearter
Merknad :

- Ev. svartelistede arter må fjernes på forsvarlig måte. (« Tromsøpalme»)

Kulturminner og kulturmiljøer
Merknad :

- Ingen kjente.

Risiko og sårbarhet
Merknad :

- Overvann
- Skoleveg; krysset Østvollvegen/ Knut Hamsuns veg.

Folkehelse
Merknad :

- « Connected living»

Friluftsliv
Merknad :

- Ingen kjente konflikter.
- Det er enkel tilgang på friområder i gangavstand fra planområdet.

Landbruksinteresser
Merknad :

- Byggeområder bør utnyttes godt.

Natur og ressursgrunnlag
V iktige naturressurse r, behov og utnyttelse av disse
Merknad :

- Ingen kjente.
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7. Krav til planforslaget – innhold og materiale

Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planmateriell. Vestre Toten bruker
statens veileder til utforming av planforslag . Se www.planlegging.no

1. Planbeskrivelse (docx) med vedlagt ROS - analyse, N M L - vurderinger , støyutredninger mm.

2. Plankart; siste SOSI - versjon og pdf - fil (digital fremstilling skal godkjennes av kommunen
før planforslaget kan regnes som komplett )

3. Reguleringsbestemmelser (docx)

4. Kopi av kunngjøringsannonse og dato for avis/ web - annon se

5. Kopi av varslingsbrev

6. Kopi av varslingslisten

7. Kopi av innkomne merknader ved oppstart

8. Forslagsstillers foreløpige vurdering av høringsuttalelsene(inn i planbeskrivelsen)

9. Utfylt sjekkliste for planfaglige tema ( http://www.planoppland.no/Planskjema/ )

10. Illustrasjonsmateriale

Beskriv:

11. Spesielle utrednin gsbehov / tilleggsrapport

Beskriv:

12. Beregningsgrunnlag for gebyr/ arealregnskap(inn i planbeskrivelsen)

13. Maler hentes fra: www.planlegging.no

14. Kommunen ønsker et « overleveringsmøte » der det endelige planforslaget presenteres
for oss og formelt overleveres – ev. avklarer mangler .

Merknader :

8. Kart

Grunnkart
X Digitalt grunnkart og reguleringsplandata bestilles på www.infoland.no
X Digitale kommuneplandata leveres av kommunen

( tepah@vestre - toten.kommune.no ) .
Hvilke eiendommer blir berørt? Skjulte eiendommer?

X Det er behov for tilleggsoppmålinger.
X Det anbefales oppmåling av planområdets grenser.

Merknader :
Det er søkt om grensejustering mot nabo i øst 14/77 (se sakene 17/4371 og 17/4371).
Eiendommen vil derfor bli oppmålt i løpet av sommeren. Ytterbegrensningen av
eiendommene (planavgrensingen) kan da måles samtidig.
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9. Gjennomføring

Kommunaltekniske anlegg
Krav om godkjent e tekniske planer (vei, vann, avløp og overvann )

X Krav om godkjent utomhusplan
Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg

Merknader :
D et er enkel påkobling til VA. Det må ses nærmere på overvannshåndteringen og valgt
løsning må beskrives i planbeskrivelsen.

Aktuelle rekkefølgekrav

Utbyggingsavtale
Forslagsstil ler ønsker å inngå utbyggingsavtale
Det skal forhandles utbyggingsavtale med kommunen parallelt med planprosessen
Andre avtaler ifm. planleggingen eller utbyggingen

Felles/ paralell behandling av plan - og byggesak
Aktuelt

X Ikke avklart

10. Kommunens foreløpige vurderinger og føringer
X Anbefaler oppstart av planarbeid

Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet
X Anbefaler at reguleringsformålet fremmes som en § 12 - 11 sak

Begrunnelse (obligatorisk) :
De framlagte planene for området er i tråd med overordnede planer. Det er ønskelig med
boligfortetting nær sentrum.
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11. Framdrift
Det er informert om saksgangen etter plan - og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra
komplett planforslag er mottatt til første vedtak i saken er 12 uker.

X Forslagsstillers planlagte dato for varsling: Mai/ Juni 2018
Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag (med
dokumentasjonskrav/utredninger) til kommunen:
Førstegangsvedtak antas å bli fattet …… uker etter komplett søknad er mottatt.
Endelig planvedtak antas å bli fattet …… uker etter komplett søknad er mottatt.
Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med overordnede planer og/eller
begge parter er enige om det, skal det avtales egen frist for behandling når
fullste ndig planforslag sendes inn.
Det skal utarbeides en egen avtale for samarbeidet om planen mellom forslagstiller
og kommunen.

X Saken er prioritert

12. Gebyr mm.
X Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for

saksbehandling etter plan - og bygningsloven.
http://www.vestre - toten.kommune.no/snarvei/priser - og - gebyrer/plan -- og - byggesaker -
saksbehandl ingsgebyr/

Fakturaadresse:

Morgan Thompson,
Hans Nielsen Hauges gate 2,
2815 Gjøvik



REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAK 10 AV 10

13. Bekreftelser
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 etter interne kommunale avklaringer.

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gi r rettigheter i
den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i
kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige
vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra off entlige
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 kommun en anse saken som uaktuell og etter en
periode avslutte saken.

Sted, dato .................................................................................................................. ..................

For kommunen: …………………………………………………………………………………… …………………………………

Referatet er godkjent og mottatt.

For forslagsstiller: ……………………………………………………………………………………………………………….


