
Noen sentrale utviklingstrekk 
i boligbyggingen i 

Vestre Toten kommune
2000 - 2019



Hva avsettes i kommuneplanen? 
Forventet utvikling i 20-årsperspektiv.



Utvikling siste 20 år:



NB. Endring i kommunegrenser 2002.                 
Ca. 500 innbyggere overført til Østre Toten!









Hva er bygd siste 20 år?



Reinsvoll

Røstøen nord (siden 2019)

Skogvegen/Torvvegen 
(2002-2019)

Barneskolen (2007)

Sentrumsgata (siden 2018)

Solvang (regulert 2006)



Bøverbru

Gjestrumfeltet (siden 1986)

Velparken (2007)

Hagenfeltet (regulert 2016)

Bøverbrugata (regulert 2016)



Eina

Fjordheim (2005)

Skogstadvegen (2015)

Vadlia (siden 2018)

Sisselberg/Parken                 
(2002 – ca. 2010)

Fagerlund  (2013)



Boligbygging utenfor tettstedene de 
siste 20 årene:



Furusethfeltet (Solvoll)
• Bebyggelse innenfor planområdet fra 

ca. 1950 - 1987
• Reguleringsplan vedtatt 1989
• 1 tomt bebygd (2019)
• Ca. 10 tomter ledig per 2020
• Flere dispensasjoner i nærområdet, 

senest i 2020.



Ersrudlia (Ihle)
• Reguleringsplan vedtatt 2003
• 3 tomter bebygd, siste i 2012
• 2 tomter ledig per 2020



Sillongen
• Reguleringsplaner vedtatt i 1998, 2007 

og 2016
• 3 tomter bebygd i perioden i perioden 

2000-2010
• 3 boligtomter fradelt i 2018               

(ikke bebygd per 2020)
• 3 boligtomter søkt fradelt i 2020



Kytdalen (Bøverbru)
• Reguleringsplan vedtatt 1984
• 2 tomter bebygd, siste i 2006 
• Det er gitt flere dispensasjoner for å 

slå sammen enkelttomter.
• 3 tomter ledig per 2020



Å ta kår betyr å gi fra seg rettighetene til en gård mot å få bolig, mat, omsorg og 
pleie til gjengjeld. Det vanligste var at den eldre generasjonen overlot gården til 
den yngre. Det var til gjensidig nytte: De unge fikk overta en gård – ofte en 
forutsetning for å kunne ha et levebrød og dermed gifte seg ‒ de gamle fikk 
omsorg.

Hilde Sandvik, norgeshistorie.no

Kårboliger i landbruket



Saker på «fradeling», «deling» og «fortetting» i sakssystemet – boligtomter, kårboliger og 
tun i LNF fradelt til boligformål. 
Saker på «omdisponering» og «bruksendring» fra fritidsbolig til permanent bolig.

Dispensasjoner i LNF



Boligreserve i LNF?



Hvem flytter?



Skogvegen, Reinsvoll

• 12 tomter solgt i perioden 2015-2019
• 10  enebolig, 2 tomannsboliger
• I alt 14 boenheter
• Hvor kommer boligkjøperne fra?



Tømmerlia, Raufoss

• Utbygd i 2017-2018
• Leiligheter av ulik størrelse.
• Mange små leiligheter
• I alt 36 boenheter, hvor av 25 % utleie.
• Hvor kommer boligkjøperne fra?



Hvorfor?








