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Til 
Offentlige myndigheter og 
interesseorganisasjoner iht. liste 
 
 
 

Kapp, 18.05.2021 
 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 
DETALJREGULERING FOR RUSTADVEGEN 5 OG RUDSENGVEGEN 1 
  
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Rustadvegen 5 og Rudsengvegen 1 på Raufoss i Vestre Toten 
kommune. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Vestre Toten 
kommunale boligstiftelse.  
 

Bakgrunnen for planarbeidet 

Både boligene på adressen Rustadvegen 5 og Rustadengvegen 1 er brukt til utleie i regi 
av Vestre Toten kommunale boligstiftelse. Rustadvegen 5 er i veldig dårlig teknisk stand 
og vil bli revet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bebyggelse i form 
av konsentrert småhusbebyggelse/ kjedede boliger i to etasjer. Eksisterende bolig 
planlegges erstattet med 10 nye boenheter. 

Rudsengvegen 1 har fire boenheter og er tenkt beholdt inntil videre, men 
reguleringsplanen skal legge til rette for en fremtidig utvidelsesmulighet på 
eiendommen.  
 

Planområdet 

Under vises en kartskisse med planområdet utstrekning: 
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Eiendommer som omfattes av planforslaget 

Planområdet omfatter gnr./bnr. 12/126 og 12/128, samt tilstøtende vegareal i 
Rustadvegen, Rudsengvegen og Rognerudvegen.      
 

Forholdet til overordnet plan: 

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til boligformål, og planforslaget er gjennom 
dette i tråd med overordnet plan.  
 

Medvirkning 
 

Her finner du nærmere informasjon om planen 

Planprosesser starter med utarbeidelsen av et planinitiativ, der vi som forslagsstiller 

redegjør for hensikten og omfanget av planen. På bakgrunn av dette ble det avholdt et 
oppstartsmøte med Vestre Toten kommune den 06.05.2021. Det oppfordres til å lese 
disse dokumentene dersom dere ønsker nærmere informasjon om planen. 
Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på hjemmesidene til Feste 
Kapp AS, og hos Vestre Toten kommune: 

• feste.no/varsel-om-planarbeid 
• https://www.vestre-toten.kommune.no/kunngjoringer/ 

 
Dersom dere ønsker planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet tilsendt pr. post, ta 
direkte kontakt med oss i Feste Kapp AS.  
 

Frist for innspill ved varsel om oppstart 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Feste Kapp AS v/ Einar Nordengen på 
epost: en@feste.no; ev. pr post: Postboks 113, 2858 Kapp.  Mottatte uttalelser eller 
eventuelle bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. 
 
Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 23. juni 2021. 
 

Medvirkning for direkte berørte 

Det legges vekt på god dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Det 
planlegges ikke et åpent møte nå ved kunngjøring om oppstart, men forslagsstiller er 
positiv til å gjennomføre utendørs befaring på området for den enkelte berørte som 
ønsker dette. Dersom du ønsker dette kan du kontakte oss i Feste Kapp AS.  

 

Offentlig ettersyn av utarbeidet planforslag 

Når det er utarbeidet forslag til reguleringsplan, vil dette bli oversendt kommunen for 
behandling. Det vil bli utarbeidet et saksfremlegg til Planutvalget som avgjør om saken 
skal legges ut på høring. Høringsfristen vil være 6 uker.  Det vil også da være anledning 
til å komme med merknader til reguleringsplanen. Når høringsperioden er over 
bearbeides eventuelt planen, før saken legges fram til sluttbehandling, først i 
Planutvalget, så i Kommunestyret.  
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Med vennlig hilsen 
 
Einar Nordengen  
Arealplanlegger 
 
Kopi: 
Vestre Toten kommunale boligstiftelse (epost) 
Vestre Toten Kommune (epost) 
 
 

Vedlegg: 
01 Adresseliste for varsling (her) 
02 Oversiktskart som vise planområdets beliggenhet (her) 
03 Planinitiativ (e-post og feste.no/varsel-om-planarbeid) 
04 Protokoll fra oppstartsmøtet (e-post og feste.no/varsel-om-planarbeid) 
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Vedlegg 01, Adresseliste for varsling 

Statlige og regionale instanser 
Innlandet fylkeskommune     post@innlandetfylke.no  
Statsforvalteren i Innlandet     sfinpost@statsforvalteren.no 
Statens vegvesen     firmapost@vegvesen.no  
NVE region Øst      ro@nve.no 
Mattilsynet Avdeling Mjøsområdet   postmottak@mattilsynet.no 
Innlandet Politidistrikt     post.innlandet@politiet.no 
 

Lokale høringsparter, organisasjoner m.v 
Forum for natur og friluftsliv Oppland    oppland@fnf-nett.no 
Trygg Trafikk Oppland     tofthagen@tryggtrafikk.no 
Elvia AS       kundesenter@elvia.no 
Miljørettet helsetvern IKS     post@mrhv.no 
Horisont miljøpark IKS     post@hiks.no 
Norges handikappforbund Gjøvik    nhf@nhf.no 
v/Leif Erik Engen 
Naturvernforbundet i Oppland     oppland@naturvernforbundet.no 
c/o Bjørn Frøsaker 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon    post.oppland@ffo.no  
Oppland 

 

Vestre Toten kommune 
Vestre Toten kommune fordeler internt til berørte fagområder: 

• Barn og unges representant i plansaker 
• Brannvesenet 
• Vann og avløp 
• Oppmåling og adressering 

 

Naboer /private 
I henhold til egen liste 
 

Vedlegg 02, Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet 
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Planinitiativet er utarbeidet av Feste Kapp AS. Ved oppstart av privat planarbeidet, skal vi som forslagsstiller 
sende inn et planinitiativ som i nødvendig grad omtaler premissene for det videre planarbeidet.  
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Dokumentet er utarbeidet for å dekke kravene til et planinitiativ i henhold til § 1 i Forskrift om behandling av 
private forslag til detaljregulering.  

1. Ansvarlige kontaktpersoner 

Fagkyndig 

Firma Feste Kapp AS 

Kontaktperson Ingunn Lønstad 

Organisasjonsnummer 992 979 321 

E-post il@feste.no 

Telefonnummer 46790242 

Adresse Fabrikkvegen 68 

Postnummer/poststed 2858 Kapp 

Forslagsstiller 

Firma/ Privatperson Vestre Toten Kommunale boligstiftelse 

Kontaktperson Johannes Hoel 

Organisasjonsnummer 977 54 2618 

E-post johannes@vtk-boligstiftelse.no 

Telefonnummer Gjøvik 

Adresse Storgata 10 

Postnummer/poststed 2815 Gjøvik 

Gebyr 

Fakturaadresse: Samme som forslagsstillers adresse.  

Andre faglige representanter 

Firma Feste Kapp AS 

Navn Einar Nordengen  

E-post en@feste.no 

Telefon 99106114 

 
Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

 
 

 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
mailto:en@feste.no
mailto:johannes@vtk-boligstiftelse.no
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2. Eiendomsopplysninger – hjemmelshavere innenfor planområdet 

Gnr/Bnr 12/126 (Rustadvegen 5) 

12/128 (Rudsengvegen 1) 

Planområde totalt  3,7 dekar 

Adresse Planområdet består av to boligeiendommer: Rustadvegen 5 (12/126) og 
Rudsengvegen 1 (12/128), samt deler av tilgrensende vegareal på tre sider 
(Rognerudvegen, Rustadvegen og Rudsengvegen). 

Eiers navn Vestre Toten Kommunale boligstiftelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Plangrense vist i grunnkartet. 
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3. Bakgrunn for planinitiativet 

Formålet med planen  

jf. Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav a)  

Både bolig på adressen Rustadvegen 5 og Rustadengvegen 1 er brukt til utleie til i regi av Vestre Toten 
kommunale boligstiftelse. Tildeling av boligene skjer gjennom NAV.  

• Rustadvegen 5 er i veldig dårlig teknisk stand og vil bli revet i løpet av vinteren 2020-2021.  
• Rudsengvegen 1 har 4 bo-enheter som alle tildeles gjennom NAV og er tenkt beholdt inntil 

videre, samtidig som reguleringsplanen sikrer en fremtidig utvidelsesmulighet her. 

Begge boligene er bygget på 50-tallet og er i dårlig teknisk tilstand. Særlig gjelder dette brannteknisk og 
adkomstmuligheter med rullestol. Behov for oppgradering av boligene, i tillegg til behovet for flere 
sentrumsnære bo-enheter for NAV, hør ført frem til ønske om regulering av dette området.   

 

 

 

Figur 2, Planområdet sett fra vest. Nærmeste bolig skal rives. 
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Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

Det er ingen særskilte utfordringer i prosjektet. Støy må utredes og støykrav ivaretas.  

 

Gjeldende planstatus  

Planområdet er ikke tidligere regulert, og det er kommuneplanens arealdel som gjelder for området.  

 

 

 

 

Figur 3, Planområdet sett fra øst. Boligen lengst øst skal inntil videre beholdes. 

Figur 4, Deler av planområdet sett fra sør. 
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4. Retningslinjer og planer som påvirker planforslaget 

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer 
gir de? 

 

 

Tiltak ved eiendommen berører kun én bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
Området omfattes av § 1.1 som definerer 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.  

Kommuneplanens bestemmelser om parkeringsdekning og føringer for 
uteoppholdsarealer for ny bebyggelse kommer til anvendelse i planen. 
Parkeringskrav kommer frem av § 1.6 i kommuneplanen, som sier at: 

 

Parkering: 

Krav til antall parkeringsplasser pr. boenhet:  
Boliger <30 m2 min. 0,2  
Boliger 30-60 m2 min. 1,0  
Boliger >60 m2 1,5-2,0  

For sentrumsområdene er det egne krav. 

 
Uteareal: 
 

Figur 5, Forslag til plangrense, vist i planbasen. 
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Det ligger få føringer for konkret utforming av utearealer, men det tas stilling til 
utforming og bruk gjennom reguleringsplanen og i dialog med kommunen. Det skal 
sikres både private og felles utearealer av god kvalitet.  

 

Ut over dette er mindre generelle føringer som går på bla utnyttelsesgrad som vil bli 
ivaretatt i planarbeidet. 
 

I hvilken grad 
følger den 
foreslåtte 
planen opp disse 
føringene? 

 

Det er forslagsstillers intensjon å utarbeide et planforslag i tråd med bestemmelsene 
i kommuneplanen.  

 

 

5. Foreløpig beskrivelse av planens innhold og tilpasning til omgivelser 

a) Kort presentasjon av prosjektet/planidéen  

jf. § 1, andre ledd, bokstav c), d) og e) 

Illustrasjonsplanan over viser planlagt situasjon med nye og eksisterende bygg. Det planlegges 10 nye 
boenheter bestående 5 mindre enheter som er kjedet sammen. I hver enhet er det to boenheter. 

Figur 6, Illustrasjonsplan. 
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Boenheter på plan 2 har adkomst via utvendig trapp ned på terreng. Boligene vil følge tomtas naturlige 
terreng. Boligene planlegges etablert med saltak.  

For ny bebyggelse er det snakk om leiligheter på ca 70-80 m2 med 2-4 rom. Prosjektet vil bli videre 
bearbeidet gjennom planprosessen. 

 

Parkering etableres samlet som bakkeparkering i vest. Det er per nå avsatt 1 p-plass per boenhetog dette 
ligger noe under føringer i kommuneplanen. Arkitekt har innledningsvis diskutert ønsket om å gå noe 
ned på parkeringsdekningen i dette prosjektet, men dette må avklares endelig i planprosessen. 

 

Adkomst fra øst planlegges likevel beholdt inntil videre. Boder for boenheter kan etableres langs tomtas 
nordøstlige ende.  

Hver ny boenhet sikres private utearealer i form av terrasser/ balkonger. 

Det planlegges et samlet og solrikt felle uteareal langs husenes sørside. Gjennom planarbbeidet og i 
dialog med kommunen vil det bli arbeidet videre med utforming og innhold.  

En støyanalyse vil gjennomføres som en del av planarbeidet og denne vil avdekke om et er behov for 
støyvegg eller andre støydempende tiltak. 

 

b) Planarbeidets virkning og tilpasning til landskap og omgivelser i og rundt planområdet 

jf. § 1, andre ledd, bokstav b) og f) 

Området er preget av småskala bebyggelse, hovedsakelig eneboliger, men også en del kjedede rekkehus. 
Det er ønskelig med en rasjonell utnyttelse og fortetting, men likevel beholde dette småskalapreget. 
Området omkring oppfattes som åpent, grønt med opparbeidede hager omkring.  

Som beskrevet over ligger tomten i et skrånende terreng. Bebyggelsen håndterer dette ved en gradvis 
opptrapping og forskyvning i volumene. Under vises illustrasjoner utarbeidet av JAF Arkitektkontor AS 
med planlagt bebyggelse plassert i omgivelsene. 

 

Figur 7, 3D illustrasjon. 
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Figur 8, 3D illustrasjon. 

Figur 9, 3D illustrasjon. 
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6. Planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering 

jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c)  

Universell utforming TEK17 legges til grunn for utforming av området.  

Teknisk 
infrastruktur/ Brann 

Kartlegges nærmere som del av arbeid med VA-rammeplan.  

Byggegrense fra veg Rustadvegen er kommunel veg hvor byggegrense i utgangspunktet er 15 m fra 
midtlinje veg.  

Støy Planområdet ligger inntil veg (kommunal), utgjør en støykilde. Det vil på bakgrunn 
av dette bli utarbeidet en egen støyrapport som del av planforslaget, der aktuelle 
avbøtende tiltak vurderes.  

 

For å oppnå tilfredsstillende skjerming mot støy vil det være flere ulike tiltak som 
vil være aktuelle. Det tas høyde for gjennomgående enheter, og at bebyggelsen i 
seg selv skjermer bakenforliggende uteareal.  

 

Parkering Det planlegges en felles parkeringsplass vest på planområdet. Det er ikke aktuelt 
med parkering i kjeller. Det er avsatt 14 stk parkeringsplasser, noe som gir 1 p-plass 
per boenhet. Dette inkluderer da både nye boliger (10 stk) og eksisterende boliger 
(4 stk). For leiligheter utenfor sentrum og med planlagt størrelse, ligger dette 
under kravet som er 1,5 plass per boenhet. Det er ønskelig med en noe lavere 
parkeringsdekning i prosjektet, men dette må avklares som en del av 
planprosessen. 

  

Overvann/ 

blågrønn struktur 

Overvann skal som i dag håndteres innenfor egen tomt. 

Lekeplass Felles uteareal/ lekeplass planlegges på sørsiden.  

Barns interesser Vil bli ivaretatt gjennom bestemmelser om uteareal i kommuneplanens arealdel, 
samt gjennom ivaretakelsen av trafikksikkerheten i området.  

Landbruk Ikke relevant. 

Kulturminner Planområdet berøres ikke av kulturminner. Eksisterende bygning innenfor 
planområdet er ikke vernet, eller SEFRAK-registrert.  

Naturmangfold Planområdet berøres ikke av naturmangfold. Planområdet er i sin helhet 
opparbeidet og preget av menneskelig aktivitet. Den delen av området som ikke er 
bebygget består av ordinær plen.  

Radon Området ligger i aktsomhetssone for radon.  Radon ivaretas på generelt grunnlag 
av gjeldende teknisk formskift.  

Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 

jf. planforskriften § 1 andre ledd bokstav i)   

Flom 
Det renner ingen åpne bekker nært planområdet, og er ingen registreringer/ 
aktsomhetsområder som er avsatt i kommunes kartbase. 
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Figur 16, Eksisterende avkjørsel 

 

Grunnforhold 
Kommunens database om løsmasse sammensetning viser at planområdet består 
av tykk morene. 

Trafikkforhold 

 

Det er i dag to adkomster til planområdet og begge er fra sideveger til 
Rustadvegen, en fra øst og en fra ves. Vestlige innkjøring planlegges justert og lagt 
lengre nord/ lengre vekk fra Rustadvegen. Dette anses som en bedre og mere 
trafikksikker løsning i tillegg til at det gir bedre plassutnyttelse på p-plassen.  

 

 

Luftforurensning, 

støv og luft 

Det er ikke kjent at det er problemer med luftforurensing i området.  

 

Områdeskred 
(kvikkleire) 

Det er gjennomført utsjekk mot kart for kvikkleiresoner i NVEs kartdatabase. Det 
er ingen kvikkleiresoner eller aktsomhetsområder for marin leire som del av 
planområdet.  

 

 

 

 

Figur 10, Ortofoto med eksisterende avkjørsler. 
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7. Planprosessen og samarbeid/ medvirkning 

jf. planforskriften § 1, andre ledd bokstav h), j) og k) 

a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet?  

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav h) 

Direkte berørte naboer er de som i dagens situasjon er direkte berørt.  

b) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles om planoppstart? 

jf. § 1, andre ledd, bokstav h og j) 

Det planlegges å kunngjøre oppstart etter innarbeidet omfang. Det vil bli innebære at følgende berørte 
myndigheter og interessenter varsles: 

• Fylkesmannen i Innlandet  
• Innlandet Fylkeskommune 
• Statens vegvesen 
• NVE 
• Elvia 
• Berørte naboer etter matrikkelen 

c) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå?  

jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a) 

På grunn av smittesituasjonen i landet må konkrete muligheter for medvirkning drøftes nærmere med 
Vestre Toten kommune.  

 

Vurdering av åpne møter, enten ved oppstart av planarbeid og /eller ved offentlig ettersyn vurderes 
nærmere i samråd med Vestre Toten kommune.  

 

8. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning  

jf. § 1, andre ledd, bokstav l)  

a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

jf. KU-forskriften § 6 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav a) 

Begrunnelse:  

Ikke relevant. Bestemmelsen omhandler kommuneplaner og områdeplaner. 

Ja: ☐ Nei:☒ 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav b) 

Begrunnelse: 

Planen omfattes videre ikke av forskriftens vedlegg I som følge av planens 
beskjedne karakter, og at avvik i forhold til allerede vedtatt plan vurderes som del 
av ordinær planbeskrivelse. 

Ja: ☐ Nei:☒ 

b) Planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. 

jf. KU-forskriften § 8 
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Faller inn under kriteriene i § 8, 1. ledd bokstav a) 

Begrunnelse: 

Planen faller heller ikke inn under KU-forskriftens § 8, planer og tiltak som skal 
utredes om de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Dette som følge av 
at planen ikke faller inn under tiltak nevnt i vedlegg II. Samme vurdering som over.   

Ja: ☐ Nei:☒ 

c) Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 
vurdering etter § 11 eller § 12 

jf. KU-forskriften § 9 

Bestemmelsen virker ikke tilpasset en detaljplan med begrenset omfang vurdert opp mot etablert 
situasjon. Bestemmelsen anses ikke som relevant. 

d) Forslagsstillers vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn  

jf. KU-forskriften § 10 

Samme vurdering som for 15b). Planen har reduserte virkninger for miljø og samfunn. Prinsipielle 
virkninger for miljø og samfunn behandles gjennom planbeskrivelsen.  

e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning foreligger 

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav b) 

Ikke relevant. 

 

9. Foreløpige vurderinger vedrørende utbyggingen og gjennomføring av planen 

Kommenter kort forhold som kan være viktige 
for å gjennomføre planen. 

 

Er det behov for rekkefølgebestemmelser for å 
løse utfordringer utenfor planområdet? 

Nei 

Har forslagsstilleren behov for å inngå 
utbyggingsavtale? 

Nei 

Overordnet framdriftsplan for planen inkludert 
behov for senere dialogmøter mellom 
kommunen og forslagsstiller, jf. planforskriften § 
2, andre ledd bokstav f) og g) 

Det påregnes ordinær behandlingstid for plansaker. 
Forslagsstiller legger til grunn at det vil det være 
mulig å gjennomføre en reguleringsplan innenfor ca. 
1-1,5 år. 

Hva ønsker forslagsstiller at kommunen skal 
bidra med underveis i planarbeidet? Jf. 
forskriften § 2, andre ledd bokstav e) 

Tilgang til eksisterende informasjon om VA, 
vurderinger vedr. brannsikkerhet.  

 

Ønsker forslagsstiller parallell prosess plan og 
byggesak, jf. plan- og bygningsloven § 12-15? Jf. 
planforskriften § 2, andre ledd bokstav d) 

Nei 
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10. Spørsmål forslagstiller ønsker avklart 

 

 

 

 

11. Bekreftelse på fagkyndighet  

☒ Fagkyndig bekrefter sin kompetanse  

☒ Fagkyndig bekrefter å være kjent med de(n) gjeldende reguleringsplanen(e) og kommuneplanen for 
området 

 

Bekreftelse 

Sted, dato: Kapp, 15.04.2021                                            Fagkyndig: Ingunn Lønstad 

 

 

 

12. Vedlegg 

Forslag til planavgrensning (pdf og sosi-fil) 

Underlag for planinitiativ, JAF Arkitektkontor AS. 

 

https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/


 

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) 

O  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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Deltakere: 

Navn Initialer Representerer 

Ingunn A. Lønstad IL Feste Kapp AS 

Einar Nordengen EN Feste Kapp AS 

Johannes Hoel JH 
Vestre Toten kom. 

Boligstiftelse 

Kjersti Flatråker KF VTK 

Ole Tveiten OT VTK 

 

  

Saksnavn inkl. 

planid. 

Reguleringsplan for Rustadvegen og Rudsengvegen 1 

Planid. 176 

Saksnummer:  2021/1568 

Møtedato: 06.05.2021 Tid:9-11  

Møtested: Teams 

Referent: Ole Tveiten Datert: 06.05.2021 

Forslagstiller  Vestre Toten kommunale boligstiftelse 

Fakturaadresse 
Vestre Toten kom. Boligstiftelse,  

pb. 1227, 2806 Gjøvik 

Plankonsulent 

m/organisasjonsnummer 
Feste Kapp AS 

Kontaktperson kommunen Ingunn A. Lønstad, Feste Kapp AS 
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1. Planinitiativet, hovedutfordringer og gjeldende planer 

Formålet med planen  

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav a)  

Både bolig på adressen Rustadvegen 5 og Rustadengvegen 1 er brukt til utleie til i regi 

av Vestre Toten kommunale boligstiftelse. Tildeling av boligene skjer gjennom NAV.  

• Rustadvegen 5 er i veldig dårlig teknisk stand og vil bli revet. Erstattet med 10 
nye boenheter. 

• Rudsengvegen 1 har 4 boenheter og er tenkt beholdt inntil videre, samtidig som 
reguleringsplanen sikrer en fremtidig utvidelsesmulighet her. 

Behov for oppgradering av boligene, i tillegg til behovet for flere sentrumsnære bo-

enheter for NAV, hør ført frem til ønske om regulering av dette området.  

Planen vil også åpne for å rive og bygge nytt på Rudsengvegen 1. 

Framtidige arealformål: konsentrert småhusbebyggelse 

 

 

 

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

Det er ingen særskilte utfordringer i prosjektet. Støy må utredes og støykrav ivaretas. 

Trafikktelling i Rustadvegen i 2020 viser ÅDT på ca. 1100 kjøretøy (vedlagt) 

Gjeldende planstatus  

Plantype/-navn 
Godkjent-

dato 
Formål som blir berørt 

Endres/ erstattes/ 

oppheves 

Kommuneplan  2015 
Eksisterende boligformål 

Eksisterende vegformål 
 

Ved varsel om oppstart skal det tydelig angis og varsles hvordan status for gjeldende planer i området 

endres, jf. plan- og bygningsloven § 12-14. 
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2. Retningslinjer og planer 

Nasjonale, regionale føringer og kommunale føringer – særlig relevante 

Nasjonale føringer  

Alle føringer finnes her: 
 
Kommunal planlegging - regjeringen.no  
 
Kommunen forventer at alle aktuelle nasjonale føringer blir 
omtalt i planbeskrivelsen. 

Regionale føringer  

Innlandstrategien  

 

Alle andre aktuelle føringer finnes her:  

Regionale planer - Innlandet fylkeskommune  

 

Kommunen forventer at alle aktuelle regionale føringer blir omtalt 
i planbeskrivelsen. 

Kommunale 

føringer 

 

Alle aktuelle føringer finnes her: 

 

Overordnet planverk 

 

Kommunen forventer at alle aktuelle kommunale føringer blir 
omtalt i planbeskrivelsen. 

Kommuneplanens 

arealdel, 

Bestemmelser  

 

Særlige relevante kapitler er (ta ut de som ikke passer): 
§ 1-1 Plankrav 
§ 1-3 Utbyggingsrekkefølge – legge til rette for et evt. byggetrinn 
2 
§ 1-4 Universell utforming 
§ 1-5 Krav til situasjonsplan, ubebygd del av tomt, fellesareal 
§ 1-6 Krav til parkering  
§ 1-8 Utearealer for barn og unge 
§ 1-9 Støy 
§ 1-11 Byggeskikk og estetikk 
§ 2-1 Sentrumsformål 
§ 2-2 Boligbebyggelse 
 
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget har ivaretatt krav 
som framgår av disse kapitlene i planbeskrivelsen. Det skal 
redegjøres for hvordan planforslaget har ivaretatt krav som 
framgår av disse kapitlene i planbeskrivelsen. 

Kommuneplanens 

arealdel, 

Retningslinjer  

Særlige relevante kapitler er:  
Kap. 3.4.1 Områder for bebyggelse og anlegg 

o Utnyttelse 
o Fortetting i boligområder 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/kommunal-planlegging/kommuneplanlegging/id418034/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/
https://www.vestre-toten.kommune.no/politikk-og-innsyn/rapporter-og-planer/
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Det skal redegjøres for hvordan planforslaget har ivaretatt krav 
som framgår av disse kapitlene i planbeskrivelsen. 

Andre kommunale 

vedtak  

Nei 

 

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir 

de? 

 

 

Forslagsstiller ønsker fortetting i eksisterende boligområde – 

dette er i tråd med overordna føringer/kommuneplanen 

 

I hvilken grad vil den 

foreslåtte planen 

følge opp disse 

føringene? 

 

Det legges opp til økt utnyttelse på eksisterende 

boligeiendommer. 

 

 

 

Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner i området og tilgrensende  

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir 

de? 

Ingen aktuelle planer i umiddelbar nærhet 

 

I hvilken grad vil den 

foreslåtte planen 

følge opp disse 

føringene? 

 

 

 

 

Planfaglige tema for planarbeidet  

jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c)  

Universell 
utforming 

Det legges opp til tilgjengelige boenheter på bakkeplan (dvs. ca. 50 

% tilgjengelige boenheter). Ikke planer for heis. 

Tilgjengelige utendørs fellesområder. 
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Teknisk 
infrastruktur/ 
Brann 

VTK teknisk drift har vurdert VA-kapasiteten. Det er to innstikk til 
disse eiendommene, og kapasiteten er akseptabel. Det er viktig å 
fordele ledningsnettet på begge innstikk. 

 

Det planlegges en eller to felles renovasjonspunkt for boenheter. 
Dette vil bl.a. avhenge av stigning/terreng. Nedgravd løsning kan 
være aktuelt, men dette er ikke avklart. Kanskje molok? 

 

Aktuelle rekkefølgekrav: Godkjente tekniske planer (veg, slokkevann, 
vann, avløp, renovasjon, bredbånd, strøm). 

 

Overvann Det legges opp til at dette kan løses på egne grøntarealer. Det er 

viktig å se på avrenning fra parkeringsplass. Armert plen kan være 

en mulighet. 

 

Byggegrense  VTK teknisk driftsavdeling ønsker i utgangspunktet ikke parkering 
innenfor byggegrense mot off. veg, særlig ved vegkryss, bl.a. av 
hensyn til snøopplag. Det er heller ikke ønskelig med oppfylling av 
arealene tiltenkt parkering.  

 

Støy Dette vil avhenge av trafikktall. Det kan være aktuelt med lokal 

støyskjerming ved behov. Det er mulighet for privat uteopphold og 

stille side på nordsiden av ny bebyggelse. 

Parkering I andre planer er kommuneplanens bestemmelser for 
sentrumsområder brukt.  

Boligstiftelsens målgruppe tilsier at det er begrensa behov for 
parkering. Det kan derfor være aktuelt å gjøre en konkret vurdering 
av parkeringsbehovet, ut fra målgruppa.  

Armert plen i stedet for asfalt kan være en mulig løsning, jfr. 
overvann. 

HC-plasser. 

Sykkelparkering under tak – legge til rette for bruk av sykkel. 

 

Uteoppholdsarea
ler 

Privat uteoppholdsareal på terrasse/balkong.  

Det kan bli forskjellig størrelse på leiligheter – dette tilsier variert 
gruppe med beboere. Det er viktig å legge til rette for alle grupper, 
ikke bare barn. Benker, møteplasser osv. 

Fellesareal/lekeplass er skissert bl.a. i sørvest. God løsning viktigere 
enn antall lekeapparater.  
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Barns interesser Det er viktig å sikre gode utearealer.  

Trafikksikkerhet er akseptabel – fortau langs Rustsadvegen, gangveg 
(Maurstien) mot Korta skole. 

Det er ballslette i Rudslåtten, ca. 200 meter fra planområdet: 

 

 

Folkehelse Mulighet for gange/sykkel til sentrum m.m.  

Turmuligheter langs Korta m.m. 

Estetikk og 
arkitektur 

Saltak er et bevisst valg for å tilpasse småhusbebyggelsen i området.  

Det samme gjelder det å bryte opp bygningskroppen. 
Terrengtilpassing. 

 

Connected living Møteplasser hovedsakelig ute. Ikke stort nok prosjekt for felleshus og 
tilsvarende. Se på muligheter innendørs? 

Byrom og/ eller 
landskap 

Tilpassing til terreng og omkringliggende bebyggelse  

 

Landbruk Ikke aktuelt. Parsellhage for beboerne? 

 

Kulturminner Ingen kjente registreringer 

Naturmangfold Ingen kjente registreringer 

Miljø og klima Ikke konkretisert ennå.  

Solcelleanlegg? Materialvalg på bebyggelse? 

Sykkelparkering under tak? 

Kommunen har startet opp arbeid med klimaplan, der krav kan bli 

konkretisert. 
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Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 

jf. Planforskriften § 1 andre ledd bokstav i)   

Flom Ikke kjente registreringer.  

Skred  Ikke kjente registreringer. 

Grunnforhold Ikke kjente registreringer. Vurdere mhp. radon. 

Trafikkforhold Trafikktelling i Rustadvegen i 2020 viser ÅDT på ca. 1100. 

Luftforurensning 

støv og luft 
Ikke kjent problemstilling 

Brann- og 

eksplosjonsfare 
Slokkevann/brannsikkerhet i bygg må ivaretas. 

 

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) 

Ingen særskilte forhold 

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) 

Generell varsling til aktuelle offentlige myndigheter 

 

 

c) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå?  

jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a) 

Utfordrende pga. smittevern. Viktig å informere naboer.  

Legge ut presentasjon med tale på web? Befaring/utendørs møte? 

 

 

d) Hvilke møter er relevant å holde? 

☐ 

Regionalt planforum  

tidlig dialog med 
regionale myndigheter 

Ikke aktuelt 
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☒ 
Informasjonsmøte/ 

åpent møte  

Gjennomføre møte/befaring dersom dette lar seg gjøre mhp. 

smittevern. 

☒ 
Andre 
informasjonstiltak/ 

avklaringer 

Alternativer til åpent møte – presentasjon på nett, facebook 
osv. 

☒ Samarbeid 
Eventuelt vurdere oppfølgende møter før endelig planforslag 
foreligger. 

☐ 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 

Enig i forslagsstillers vurderinger ☒ Uenig i forslagsstillers vurderinger ☐ 

Begrunnels
e: 

 

 

Ikke aktuelt med KU 

§ 11 Ansvarlig myndighets vurdering av planer etter § 8 første ledd bokstav a 

Skal planen vurderes etter § 11? Ja: ☐ Nei: ☒ 

Begrunnelse: 

 

 

 

 

5. Utbygging og gjennomføring 

Utbygging- / gjennomføringsavtale 

☐ 

☐ 

☐ 

 

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

Per i dag kan eksisterende veg, vann, avløp 
osv. benyttes, noe som tilsier at det ikke er 
aktuelt med utbyggingsavtale for nye 
kom.tekniske anlegg. 

Aktuelle rekkefølgekrav 

☒  Rekkefølgekrav innenfor 

planområdet 
 Tekniske anlegg, uteareal o.l. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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☐  Rekkefølgekrav utenfor 

planområdet  

Eiendomsgrenser 

Behov for oppmåling 

Ja, flere eksisterende grenser er usikre/ikke oppmålt 

i nyere tid. Det bør gjennomføres klarlegging av 

eksisterende grenser. Per i dag utgjør planområdet 

to eiendommer. Slå disse sammen? 

 

6. Framdrift og felles behandling 

☒ Forslagsstillers planlagte dato for varsling I løpet av mai 2021 

☐ 
Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse 

av komplett planforslag  
Ikke avklart ennå 

☒ 

 
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.) 

Videre framdrift er foreløpig ikke avklart. 

☐ Parallell prosess plan og byggesak  - ikke aktuelt her. 

☒ 

Forslagsstiller er informert om at Kravspesifikasjon med sjekkliste for 

reguleringsplanforslag skal fylles ut og leveres sammen med komplett planforslag. 

Manglende sjekkliste medfører retur av planforslaget. 

☒ 
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 

Kommunen anbefaler planoppstart. 
 

https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
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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 
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 

Det er ønskelig med illustrasjoner, snitt, 3D, sol/skygge 

osv. av planlagt bebyggelse, så langt denne er avklart 

ved innsending av planforslag 

☒ Snitt og oppriss  

☒ Fotomontasje, perspektiv  
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☒ 3D-modell  

☒ Sol- og skyggeillustrasjoner  

☐ Lengde- og tverrprofiler veg  

☒ ROS-analyse  

☐ VA-rammeplan  

☒ Overvannshåndtering  

☐ Flomvurdering  

☐ Kulturminnedokumentasjon  

☒ Støyfaglig utredning Dersom dette er nødvendig ut fra trafikktall. 

☐ Barnetråkk  

☐ Trafikkanalyse  

☐ Mobilitetsplan  

☐ Landskapsanalyse  

☐ Naturmangfoldrapport  

☐ Forurensningsrapport  
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