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Referatet skal godkjennes av partene.

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Gjestrumfeltet øst

Eiendom (gnr./bnr.): 65/ 3, 99, 105, 145

PlanID: 0529 154

Saksnummer: 18/753

Saksbehandler: Anne Merethe Andresen

Plantype:
Områderegulering

X Detaljregulering
Reguleringsendring
Reguleringsendring, mindre endring

Reguleringsplan med krav om konsekvensutredning

Møtested: Saksbehandlers kontor

Møtedato: 11.4.2018

Deltakere, forslagstiller:
Hans Olav Egge, Feste Kapp, arealplanlegger
Berit og Tore Hagen, utbyggere

Deltagere, kommunen:
Ole Tveiten, arealplanlegger
Anne Merethe Andresen, arealplanlegger

Forslagstillers kontaktperson :
Hans Olav Egge

1. Hensikten med planarbeidet
Tilpasse gammel plan fra 1986 til dagens, ønskede utvikling. Aktuelle end ringer er
høyere utnyttingsgrad , andre boligtyper/ flermannsbolige r (konsentrert
småhusbebyggelse) og åpning for andre takformer, uttrykk , etasjeantall/ høy der .
Regulerte grenser ønskes fjernet. Det er i tillegg ønske om å utvide boligområdet i sør
inn i et friområde.
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2. Planstatus
Fylkes(del)plan, vedtatt …
Kommuneplanens arealdel, vedtatt …
Kommunedelplan, vedtatt …

X Reguleringsplan, vedtatt 26.11.1986
Bebyggelsesplan, vedtatt …

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

Merknader :
Hvis forslagstiller velger å konsentrere seg om endringer innenfor regulert boligbebyggelse
vil dette være i tråd med kommuneplanen. Hvis de velger å foreslå en utvidelse i sør vil dette
ikke være i tråd med kommuneplanen.

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

X Planen vil erstatte deler av følgende planer:
Plannavn: Gjestrumfeltet
Planid: 0529026
Godkjent dato: 26.11.1986
Formål (som blir berørt): Boligformål og kanskje lekeplass. Friområde i sør vurderes mht.

utvidelse av boligformålet.

Planavgrensning:
Disse delene i eksisterende plan blir med i planen:

- Ubebygde deler av B3, B6, B7 , B10 og B11
- Hele B8, B9
- Status for restareal av 65/105 nord for B3 avklares og tas inn.
- Lekeplass G3
- Veger og gangveger som grenser til overnevnte områder

Det skal vurderes om en utvidelse sørover skal inngå, dvs. deler av F1 og F2.

Konsekvensutredning
X Planen utløser krav om konsekvensutredning.
X Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart.
Merknader :
Dette avhenger av om utvidelse sørover skal inngå i forslaget. Uten utvidelsen sørover vil det
ikke være krav om konsekvensutredning.
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Aktuelle rikspolitiske retningslinjer:
X Samordnet areal - og transportplanlegging
X Barn og planlegging

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

Merknader :

3. Kommunale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet:
Kommunale vedtekter
Kommunale retningslinjer/ målsetninger

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 planstatu s og formål.

6. Planprogram (dersom planen skal konsekvensutredes).

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

Merknader :

5. Informasjon og medvirkning i skissefasen
Informasjonsmøte
Regionalt pl anforum
Andre informasjonstiltak

Merknader :
Ble ikke diskutert på møtet.
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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 :
Området har kort veg til kollektivtransport (buss), sentrum, barnehage og barneskole, og
egner seg godt til tettere utbygging enn det som er regulert.

Boligkvaliteter
Variasjon i boligstørrelser, møteplasser ute og inne, fellesfunksjoner, romdannelser, sol -
/skyggeforhold, osv .
Merknad :
Det ble diskutert om Lekeplassen G3 burde flyttes noe mer i sentralt av området for å være
en møteplass for hele feltet . Dette vurderes nærmere.

Barns og unges interesser
Lekemuligheter, konkret innhold på lekeplass/ friområder samt eierforhold, trygg skoleveg
osv. Behov for møte med kommunens barnerepresentant?
Merknad :
Gjestrumfeltet mangler et samlingspunkt. Hvordan kan dette området bidra at hele feltet får
en felles møteplass?

Landskap, estetikk og byggeskikk
Arkitektur, f jernvirkning, formspråk, bebyggelsesmønster , osv. Krav til visualisering inn i
bestemmelsene.
Merknad :
Det er ønskelig at det åpnes opp for ny arkitektur – spesielt i områdene B8 og B9, samtidig
som at ny bebyggelse inntil eksisterende bebyggelse kan tilpasse seg noe mer det etablerte.
Det er ønskelig at det ikke tillates høye fyllinger, men heller krav om bruk av sokkeletasjer
der dette er aktuelt.

Trafikk forhold
Gange/ snarveier, sykling, kollektivtransport, parkering , avkjørsler, uttrykningsbiler,
byggegrenser mot offentlig veg osv.
Merknad :

- Det er ikke planlagt noe endring av vegstrukturen, men det kan bli et problem at det
er store høydeforskjeller mellom Singelvegen og gangveg fra Gjestrumbakkgutua.
Dette må ses nærmere på.

- Det ble diskutert om gangveg fra Gjestrumbakkgutua kunne benyttes til adkomstveg
for bebyggelsen i B10. Dette vil gi bedre inngang fra øversiden og mulighet for
tilgjengelige boe nheter.

- Det er behov for å forlenge ve n dehammere der renovasjonsbiler skal snu.



REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAK 5 AV
9

Miljøfaglige forhold
Luftforurensning, støy, støv, lukt, energibruk osv.
Merknad :
Ikke diskutert i møtet.

Universell utforming og tilgjengelige boenheter
Merknad :
Det ble diskutert om gangveg fra Gjestrumbakkgutua kunne benyttes til adkomstveg for
bebyggelsen i B10. Dette vil gi bedre inngang oppe og mulighet for tilgjengelige boenheter.

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

- Det må avklares med Eidsiva om det er behov for ny trafo.
- Det har vært et eget møte med Teknisk drift den 10.4.2018 .
- Det er etablert noe teknisk infrastruktur innenfor utbyggingsområdet .
- Det må inngås en avtale om utbygging av VVA med kommunen.

Sosial infrastruktur
Kapasitet innen skole, barnehage og helse osv.
Merknad :
Ikke diskutert i møtet. Bøverbru barneskole har god kapasitet.

Naturmangfold
A vklare forholdet til Naturmangfoldloven(NML) – husk svartelistearter
Merknad :
Ikke diskutert i møtet.

Kulturminner og kulturmiljøer
Merknad :
Ikke diskutert i møtet.

Risiko og sårbarhet
Merknad :
Ikke diskutert i møtet.

Folkehelse
Merknad :
Ikke diskutert i møtet.
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Friluftsliv
Merknad :
Ikke diskutert i møtet.

Landbruksinteresser
Merknad :
Eiendommen 65/105 har ei smal stripe nord for B3 som må enten tilbakeføres til landbruk
eller tillegges de tilgrensende boligeiendommene.

Natur og ressursgrunnlag
V iktige naturressurse r, behov og utnyttelse av disse
Merknad :
Ikke diskutert i møtet.

7. Krav til planforslaget – innhold og materiale

X 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, NML - 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 - annonse

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

Merknader :

9. Gjennomføring

Kommunaltekniske anlegg
X Krav om godkjent e tekniske planer (vei, vann, avløp og overvann )
X Krav om godkjent utomhusplan
X Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg

Merknader :
Det ble ikke snakket om krav til utomhusplan på møtet, men den gamle reguleringsplanen
har ikke dette. Det er derfor naturlig å se på dette i ny plan.

Aktuelle rekkefølgekrav

Utbyggingsavtale
Forslagsstiller ønsker å inngå utbyggingsavtale
Det skal forhandles utbyggingsavtale med kommunen parallelt med planprosessen

X Andre avtaler ifm. planleggingen eller utbyggingen
Merknader :
Det må lages en avtale for de anlegg (VVA) som kommunen skal overta.

Felles/ paralell behandling av plan - og byggesak
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Aktuelt
X Ikke avklart

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

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

Begrunnelse (obligatorisk) :
Endringene i byggeområdene som foreslås er i tråd med boligmarkedet og med
kommuneplanen.

Kommunen kan ikke anbefale at byggeområdet utvides sørover inn i friområdet på dette
tidspunktet. Kommunen ønsker en befaring på bar mark for ev. å se på muligheten for dette.

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.
Forslagsstillers planlagte dato for varsling:
Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag (me d
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 stri d med overordnede planer og/eller
begge parter er enige om det, skal det avtales egen frist for behandling når
fullstendig planforslag sendes inn.
Det skal utarbeides en egen avtale for samarbeidet om planen mellom forslagstiller
og kommunen.

Saken er prio ritert

Merknad:
Ikke diskutert i møtet.

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 -
saksbehandlingsgebyr/
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Fakturaadresse:
Må avklares.

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 g runnlag av
tilgjengelige opplysninger gitt 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 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
fremdrifte n 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.

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

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

Referatet er godkjent og mottatt.

For forslagsstill er: ……………………………………………………………………………………………………………….


