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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.  

Dokumentet er utarbeidet for å dekke kravene til et planinitiativ i henhold til § 1 i Forskrift om behandling av 
private forslag til detaljregulering.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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1. Ansvarlige kontaktpersoner 

Fagkyndig 

Firma Feste Kapp AS 

Kontaktperson Einar Nordengen 

Organisasjonsnummer 992 979 321 

E-post en@feste.no 

Telefonnummer 99106114 

Adresse Fabrikkvegen 68 

Postnummer/poststed 2858 Kapp 

Forslagsstiller 

Firma/ Privatperson Carona AS 

Kontaktperson Vidar Halvorsen 

Organisasjonsnummer 989 056 948  

E-post vidar@carona.no 

Telefonnummer 91 53 45 45 

Adresse Sauåsen 43 

Postnummer/poststed 1511 Moss 

Gebyr 

Fakturaadresse: Samme som forslagsstillers adresse.  

Andre faglige representanter 

Firma Telemark Bygg Consulting AS 

Navn Stig O. Valen 

E-post stig@tbc-as 

Telefon 410 44 386 

 
Firma Feste Kapp AS 

Navn Ingunn Lønstad  

E-post il@feste.no 

Telefon 46790242 

 
Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

mailto:en@feste.no
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2. Eiendomsopplysninger – hjemmelshavere innenfor planområdet 

Gnr/Bnr 

12/62 – HH1 Eiendom II AS, (Storgata 71) 

Del av 13/1, Raufoss Nær, ingspark ANS (eiendommen har flere adresser) 

Del av 10/375, Vestre Toten kommune 

Del av 200/37, Innlandet Fylkeskommune (ingen adresse) 

Del av 10/47, Wali Ismaeil Ibrahim (Storgata 73A)  

Planområde totalt  8,3 dekar 

Adresse Planområdet består av flere adresser. Adresse til den enkelte teig 
framkommer bak det enkelte gnr/bnr. Der adresse ikke er oppgitt, er adresse 
ikke tildelt. 

Eiers navn Planområdet består av flere eiendommer som har ulike eiere. Eier 
fremkommer bak det enkelte gnr. bnr over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Formålet med planen  

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

På eiendommen Storgata 71 er det i dag oppført et forretningsbygg i mur, med 2 etasjer. Eiendommen er 
pr. dags dato utleid til blant annet lokal elektriker og hundefrisør. 

Hensikten med reguleringsplanen er å sanere eksisterende bebyggelse og oppføre ny butikk for 
detaljvarehandel. Det er planer om å bygge en ny Rema 1000 butikk på tomten. Planlagt bebyggelse 
ønskes oppført i tråd med grunnprinsippene i nasjonal formingsveleder for Rema-butikkene når det 
gjelder skala og dimensjonering, men det vil bli lagt vekt på lokal tilplanting av fasadematerialene på 
hovedvolumet av bebyggelsen.  

 

Figur 3, Konseptbutikk for Rema 1000 

Figur 2, Planområdets beliggenhet i Raufoss 
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Rema 1000 har et ønske om å etablere en ny moderne og fremtidsrettet butikk i Raufoss som kan være 
med på demme opp for handelslekkasjen fra Raufoss til de omkringliggende tettstedene samt ivareta den 
økende befolkningsveksten i Raufoss.  

 

Rema 1000 har over tid fulgt med på trafikken til og fra Raufoss og sett at trafikken fra Gjøvik er stor.  Det 
er også et stort antall boliger på denne siden av Raufoss, mellom R4 og Gjøvikvegen/Storgata før butikken, 
som blir bedre ivaretatt ved denne etableringen.  

Etableringen skal også bidra til bedre balanse mellom de ulike kjedenes markedsandel i Raufoss.  

 

I tillegg til dagligvarebutikk på tomten, er det ønskelig å legge til rette for en vaskehall i planens sør-vestre 
hjørne.  

  

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

Planområdet ligger helt i nord av definert sentrumsområde på Raufoss. Det kan bli behov for å flytte 
grensen mellom 40- og 60-sonen i Storgata. 

Gjeldende planstatus  

Planområdet er i hovedsak ikke tidligere regulert, og det er kommuneplanens arealdel som gjelder for 
området, med unntak av område 1 under, som er en del av reguleringsplan for Raufoss industripark. 
Bestemmelsene for området er imidlertid sammenfallende med kommuneplanens arealdel.   

Som omtalt i kapittel 1 består planområdet totalt av ca. 8,3 dekar.  Planområdet er i hovedsak avsatt til 
næring. Det foreslås tilsammen to ulike arealendringer som vil innebære avvik fra kommuneplanen:  

1. Del av 13/1: For å sikre tilstrekkelig areal for området innlemme deler av denne eiendommen i 
planområdet. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til LNF-formål, og inngår som del av 
grøntdraget langs Hunnselva. Store deler av det aktuelle arealet er i dag allerede enten gruset opp 
og inngår som del av manøvreringsarealet rundt eksisterende bygg, eller er kantvegetasjon til 

 

 

Figur 4, Forslag til plangrense, vist i planbasen 
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tilstøtende parkeringsplass. Den øvrige delen av dette området er innlemmet i området for å 
kunne jobbe frem en gangforbindelse mellom Storgata 71 og regulert promenade langs 
Hunnselva.  

2. Del av 10/47: Det foreslås å innlemme denne eiendommen i forretningsområdet for å oppnå 
nødvendig arealbehov. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligformål. 

Denne eiendommen er i dag i privat eie. Eksakt hvor grensen mot nabo i øst skal ligge, avklares i den 
videre planprosessen. 

 

Ved varsel om oppstart vil det bli angitt og varsles hvordan status for gjeldende planer i området endres, 
jf. plan- og bygningsloven § 12-14 med utgangspunkt i overnevnte orientering. 

 

4. Retningslinjer og planer som påvirker planforslaget 

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir 
de? 

 

 

Tiltak ved Storgata 71 berører kun en bestemmelse i kommuneplanens arealdel. 
Området omfattes av § 1-1 plankrav, som definerer eksisterende uregulerte 
næringsområder. Bestemmelsen sier 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.» 

 
Området inngår i tillegg kommuneplanens sentrumsformål. Fra 
kommuneplanbestemmelsene § 2-1 kommer det frem at:  

 

«Ved nye tiltak som kan påvirke muligheten for fortetting i et kvartal eller annet 
sammenhengende område, skal kommunen 
vurdere om det skal stilles krav til felles 
reguleringsplan for flere eiendommer.»  

 

Bestemmelsen angir i tillegg parkeringsnorm for 
detaljhandel, som vil være naturlig at legges til 
grunn for prosjektet. Parkeringsnormen er i 
kommuneplanens arealdel 0,8-1,0 
parkeringsplass pr. 100 kvm BRA, og tilsvarende 
0,5 parkeringsplass for sykler.  
 
Ut over dette er det ikke føringer i 
kommuneplanen som kommer til anvendelse.  
 

I hvilken grad 
følger den 
foreslåtte planen 
opp disse 
føringene? 

 

Storgata 71 er i kommuneplan en avsatt til sentrumsformål, som innbefatter 
detaljvarehandel. En reguleringsplan med formål detaljvarehandel er derfor ikke i 
strid med føringer gitt i kommuneplanen. Eiendommen er det nordligste 
eiendommen avsatt til sentrumsformål, og markerer gjennom dette en inngang / 
avslutning av sentrumsområdet.  
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Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir 
de? 

En liten del av planområdet berøres av reguleringsplan for Raufoss industripark Øst, 
vedtatt 12.06.2001.  Som del av denne reguleringsplanen er det regulert en 
promenade / gang- og sykkelveg. Arealet mellom denne og Storgata 71 er regulert til 
friluftsområde. Bestemmelsene til formålet lyder:  

«Området skal bevares som et naturområde for rekreasjon og naturbaserte 
aktiviteter og skal være en vegetasjonsskjerm mot industriområde. Tiltak som 
fremmer formålet kan tillates. Det er ikke tillatt å sette opp bygninger» 

Gang og sykkelvegen langs Hunnselva er ikke bygget, men en formålsbruk som har til 
hensikt å binde planområdet på Storgata 71 sammen med planlagt promenade vil 
være i samsvar med intensjonene for området.  

 

Reguleringsplan for Solaug – Breiskallengen 

Det eksisterer en eldre reguleringsplan innenfor området, reguleringsplan for Solaug 
– Breiskallengen. Området er i denne planen regulert til næring, bolig og LNF.  

 

Figur 5, Planområdet vist i planbasen 

Figur 6, Reguleringsplan for 
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Planer under arbeid 

Planormådet innbefatter del av 10/47, som også inngår som del av reguleringsplan 
for Raufoss Industripark Øst, som er under utarbeidelse. Berørte formål er i denne 
planen foreslått regulert til LNF:  

 

I hvilken grad 
følger den 
foreslåtte planen 
opp disse 
føringene? 

 

Planforslaget innebærer omdisponering av nevnte arealer. Planbeskrivelsen vil 
inneholde en endelig vurdering av konsekvenser av dette. En foreløpig vurdering 
innebærer at det er en liten konfliktgrad ved å gjøre denne omdisponeringen av 
arealer.  

Planlagt endring innretter logisk etter eksisterende eiendomsgrenser mot sør og 
nord, og er ikke til hinder for en sammenhengende grønnstruktur langs Hunnselva. 
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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) 

REMA 1000 har i samarbeid med Snøhetta laget en designmanual som skal brukes ved oppføring av nye 
butikker. Konseptet består av en lett gjenkjennelig boks som alltid er lik og et inngangsparti som varierer 
i uttrykket. Det er en målsetning å oppføre en ny Rema 1000 butikk i tråd med denne designmalen. Fra 
designmanualen kan det trekkes frem. «Det største elementet i en butikk er selve boksen. Boksen 
inneholder butikken og de fleste av dens funksjoner. Boksen er svært synlig og kvaliteten i uttrykket sier 
noe om kvaliteten i innholdet. Med en enkel, men presis detaljering, vil boksen fremstå som en 
merkevare for REMA. Et rasjonelt design av boksen skal sørge for å bruke mindre materialer, bruke 
mindre energi og være rimelig.» 

 

Utbygger er åpen for å benytte fasader bestående av 
trekledning eller forblendet tegl på byggets 
hovedvolum for å oppnå et mere stedstilpasset bygg. 

Til venstre vises eksempel bilder på en slik tilpasning, 
forslagsstiller har gjennomført ved tilsvarende 
utbygging i Moss.  

 

Beskrivelse av illustrasjonsplanen, jf. figur 6 på neste 
side:  

Butikken er trukket ut til Storgata med en forplass 
med bredde 8,5 meter mellom butikkens østfasade 
og gang/ sykkelvegen langs Storgata. Deler av 
grøfteareal/ grøntfelt langs GS vegen foreslås inndras 
som torg for å oppnå bedre kontakt mellom gate/ 
forplass/ butikk. Parkering planlegges nord og vest for 
butikken.  

 

Ansatte-parkering planlegges i det nord-vestre 
hjørnet av tomta.  

Det er ønske om å etablere en vaskehall i forbindelse 
med tiltaket. Denne kan plasseres på tomtas sør-
vestre del. Utbygger har foreslått at det samtidig 
mulig å benytte deler av parkeringsarealet i nord-

vestre hjørne av tomta til midlertidig torg f. eks/ torghandel eller lignende dersom dette er ønskelig eller 
det er behov. Samtidig vil det romslige torget som foreslås inn mot vegen på østsiden gi rom for mindre 
torghandel (som jordbær), lotteri for idrettslag o.l, eller bare som en liten møteplass. Forplassen skal 
opparbeides med sittemøbler, vegetasjon og sykkelparkering. 

Det legges til rette for ca. 80 biloppstillingsplasser samlet, men med hovedandel plassert langs den 
nordre tomte-grense.  
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Skissen ved siden av viser bygges volum. 
Hovedvolumets høyde er knapt 5 meter 
(deler av det 6 meter) og inngangspartiet 7,2 
meter. 

Illustrasjonsplanen (under) viser også en 
turveg fra planområdet og ned til regulert 
elvepromenade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7, Foreløpig illustrasjonsplan 
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b) Planarbeidets virkning og tilpasning til landskap og omgivelser i og rundt planområdet 

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

En ny dagligvarebutikk vil inngå som en del av et sentrumsbilde, og den nedtrappede utformingen vil 
danne en overgang mot boligbebyggelsen i nord.  

 

Butikken vil bli utformet etter utformingsprinsippene fra REMA 1000 som tilsvarende butikker som er 
kjent i mange bysentrum fra før.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

Forholdet kartlegges nærmere i samråd med kommunen innledningsvis i 
planprosessen.  

 

Byggegrense fra veg Storgata på Raufoss er fylkeskommunal veg med 30 meters byggegrense 
utgangspunkt. (vegkart.no). Det stilles spørsmål ved hvor reell denne byggegrensen 
er.  

Støy Det planlegges ikke for støyømfintlig bruksformål, og det vil ikke vær behov for 
avbøtende tiltak mot støy.   

Parkering Planforslaget vil legge til rette for ca. 80 biler som overflateparkering.  

 

Overvann/ 

blågrønn struktur 

Det må i samråd med kommunen avklares hvordan fremtidig overvannshåndtering 
skal gjennomføres.   

Lekeplass Ikke relevant som følge av at det kun planlegges som næring.  

Barns interesser Barns interesser knytter seg til å ivareta nødvendig trafikksikkerhet ved inn og 
utkjøring til planområdet, samt ved varetransport/ trafikkmønster internt på 
området 

Landbruk Ikke relevant.  

Kulturminner Planområdet berøres ikke av kulturminner.  
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Naturmangfold Planområdet er i stor grad menneskelig bearbeidet. Det er ikke planlagt bebyggelse 
nærmere elva enn i dagens situasjon.  

Planområdet består av ca. 930 kvm, som foreslås regulert til forretningsformål, 
mens dette arealet i dag er avsatt til LNF-formål. (Vist med rød markering over) 

 

Store deler av det aktuelle arealet er i dag allerede enten gruset opp og inngår som 
del av manøvreringsarealet rundt eksisterende bygg, eller er kantvegetasjon til 
tilstøtende parkeringsplass.  

Det er foretatt en utsjekk mot artskart.no og naturbase.no uten at det er avdekket 
spesielt naturmangfold på dette området.  

Området er ikke i bruk som friluftsformål.  

 

Radon Ikke vurdert som relevant. Radon ivaretas på generelt grunnlag av gjeldende 
teknisk formskift.  

 

 

 

 

 

 

Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 

jf. planforskriften § 1 andre ledd bokstav i) 

Flom 

Planområde ligger nært Hunnselva, i en avstand på ca. 50 meter. Utsjekk gjennom 
aktsomhetskart for flom i NVEs kartdatabase viser ingen flomsone eller 
aktsomhetsområde for flom langs Hunnselva.  

På grunn av høydeforskjellen mellom elva og planområdet, kommer det frem at 
ingen den av planområdet er flomutsatt. Planområdet er ikke omfattet av 20-
meters beltet langs vassdrag.  

Feste Kapp AS har innhentet sonekartet som ble utarbeidet av Asplan Viak og det 
er målsetningen å kunne innarbeide flomsoner i plankartet på bakgrunn av dette.  

Grunnforhold Det foreligger utfyllende kunnskap om grunnforholdene på planområdet. Det er 
utarbeidet en geoteknisk datarapport (Geoteknik1, datert 30.11.2010), som både 
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beskriver vurderinger ut i fra åpne kilder, og vurderer resultatet av egen utført 
grunnundersøkelse. Fra denne rapporten fremkommer det at: 

«Det er gjennomført en kartlegging av løsmassene i området, via NGUs 
karttjeneste. Denne viser at området består av tynn morene. Mornelaget er stedvis 
svært lite, og deler av området har nærmest fjell synlig på overflaten.  

NGUs kvartærgeologiske kart (vist over) indiker løsmasser bestående av tykk 
morenemateriale som er plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis 
hardt sammenpakket. Slike masser kan være dårlig sortert og kan inneholde alt fra 
leir til stein og blokk.  

Slike moreneavsetninger kan ha tykkelse fra 0,5 m til flere ti-talls meter. Det er få 
eller ingen fjellblotninger i området.» 

 

I tillegg er det gjort egne feltundersøkelser for å kartlegge om det er forurenset 
grunn på området. Fra denne rapporten fremkommer det at:  
 
«Utførte felt- og laboratorieundersøkelser i området bestod av:  

• 5 stk. totalsonderinger  

• 1 stk. prøveserier for rutineundersøkelse ved laboratoriet med stk. 54 mm 
sylinder.  

• 5 stk. Prøveåpning (poser) 

Figur 8, Oversikt over løsmassekart på og rundt tiltaksområdet (www.ngu.no/hoydedata.no) 
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• 5 stk. Kornfordeling (2 kombianalyse og 1 våtsikting + slemming)» 

Rapporten konkluderer med at: 

«På bakgrunn av våre vurderinger er det ikke fare for områdeskred i det aktuelle 
området. Eiendommen ligger ikke i et potensielt utløpsområde for skred. Heller 
ikke er det registret løsmasser som har skredfare i seg på eiendommen.» 

 

«Planlagt arealbruk for tiltaksområdet er næring. Det vil si at masser i 
tilstandsklasse 3 eller lavere kan ligge i øverste meteren og dypereliggende jord (> 
1m). 

• Masser ved boring B4 og B14 tilsvarer tilstandsklasse 3, og kan gjenbrukes 
fritt på området. Om de ikke skal gjenbrukes, må de kjøres bort på et 
godkjent mottak. 

• Masser ved boring B6, B7, B11 og B13 tilsvarer tilstandsklasse 2, og kan 
gjenbrukes fritt på området. Om de ikke skal gjenbrukes, må de kjøres bort 
på et godkjent mottak. 

• Masser ved boring B1, B2, B3, B5, B8, B9, B10, B12 er rene og kan 
gjenbrukes fritt på tiltaksområdet eller leveres til andre mottakere av rene 
masser.» 

 

 

Figur 9, Angitte borrepunkter med tilstandsklasser (DMR Miljø og Geoteknik AS) 
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Trafikkforhold 

Planområdet har i dag adkomst via direkte avkjørsel fra Storgata. Storgata er 
fylkeskommunal veg, og har skiltet fartsgrense 60 km/t forbi fabrikkområdet. 40- 
sone gjennom Raufoss sentrum starter rett sør for planområdet.  

 

Luftforurensning, 

støv og luft 

Det planlegges ikke for forenende aktivitet på eiendommen. Forholdet vurderes i 
den videre planprosessen.  

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, Dagens innkjøring til planområdet (Google Maps) 
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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 tilstøtende eiendommer som innlemmes i planområdet er det opprettet dialog rundt.  

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: 

 

Statlige og regionale instanser 

• Fylkesmannen i Innlandet  
• Innlandet Fylkeskommune 
• Statens vegvesen 
• NVE 
• Mattilsynet Avdeling Mjøsområdet 
• Innlandet Politidistrikt  

Lokale høringsparter, organisasjoner m.v 

• Forum for natur og friluftsliv Oppland   
• Trygg Trafikk Oppland   
• Elvia 
• Miljørettet helsetvern IKS 
• Horisont miljøpark IKS  
• Norges handikappforbund Gjøvik 
• Naturvernforbundet i Oppland   
• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 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 

 

Andre 

• 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.  
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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 karakter, 
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 

Faller inn under kriteriene i § 8, 1. ledd bokstav a) 

Begrunnelse:  

Den aktuelle paragrafen henviser til forskriftens vedlegg II. Vedlegg II er 
gjennomgått. Som påpekt i kapittel 3, figur 4, berører planforslaget areal som er 
avsatt til LNF formål. Det er ikke avdekket truet naturmangfold innenfor området. 
Det aktuelle arealet inngår som del av randsonen langs Hunnselva, men i stor grad 
allerede opparbeidet.  

Det konkluderes med at tiltaket ikke faller inn under vedlegg II, og dermed ikke § 8. 
1. ledd bokstav a).  

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. 
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9. Foreløpige vurderinger vedrørende utbyggingen og gjennomføring av planen 

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

Utforming av kjøremønster vil være et sentralt punkt.  

 

 

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

Ja, Vestre Toten kommune ønsker rekkefølgekrav knyttet til ferdigstillelse 
av avbøtende tiltak i forbindelse med omdisponering av LNF- arealer, jf. 
oppstartsreferatet.  

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 

 

10. Spørsmål forslagstiller ønsker avklart 
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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, 06.04.2021                                            Fagkyndig: Einar Nordengen 

 

 

12. Vedlegg 

1. Forslag til planavgrensning (pdf og sosi-fil) 

2. Geoteknisk datarapport, Storgata 71, Geoteknikk1, datert 30.11.2020 

3. Tiltaksplan for forurenset grunn, Storgata 71 Raufoss, DMR Miljø og Geoteknik AS, datert 
30.11.2019 

4. Illustrasjonsplan, Feste Kapp AS, datert 20.04.2021 

 

 

  

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

