
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) 

 

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

 

 

Kontaktinfo 

 

Deltakere på begge møtene: 

Navn Initialer Representerer 

Elisabeth (Ilse) Konings EK Vestre Toten Kommune 

Ole Tveiten  OT Vestre Toten Kommune 

Anne Merethe Andresen AMA Vestre Toten Kommune (kun 
første møte) 

Vidar Halvorsen VH Carona AS 

Jan  Sæter JS Handelseiendom AS 

Ingunn Lønstad IL Feste Kapp AS 

Einar Nordengen EN Feste Kapp AS 

  

Saksnavn inkl. 
planid. 

Detaljregulering Storgata 71 Raufoss 

Planid: 0529174 

Saksnummer:  2021/975 

Møtedato: 16.03.2021 
16.04.2021 

Tid:12.00 
Tid: 9.00  

Møtested: På Teams 

Referent: Elisabeth (Ilse) Konings Datert: 22.03.2021 
16.04.2021 

Forslagstiller  Carona AS 

Fakturaadresse Sauåsen 43, 1511 Moss 

Plankonsulent 
m/organisasjonsnummer Feste Kapp AS, 992979321 

Kontaktperson kommunen Elisabeth (Ilse) Konings 
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1. Planinitiativet, hovedutfordringer og gjeldende planer 
Formålet med planen  
jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav a)  

  

Hensikten med planen:
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. 

Vaskehall:
VH angir at en vaskehall er en god kombinasjon med dagligvarehandel. Et tilbud som 
er miljøvennlig. Folk vasker ikke bilen hjemme. Vaskehallen er en investering på ca. 3 
mill. Konseptet er etterspurt og vil dekke behovet. Gode erfaringer med konseptet i 
Horten.
EK og AMA angir at vaskehallen tar mye areal og at LNF areal blir berørt. For å 
omdisponere LNF areal må det være sterke grunder. Dette må konsekvens utredes. 
Initiativtaker må gi innsikt i avbøtende tiltak. For eksempel tiltak for friluftsliv (etablere 
tursti).

Boliger:
AMA: er det vurdert å kombinere dagligvarehandel med boliger? VH: i utgangspunkt 
er det ikke tenkt boliger. Kommunen syns at området er ikke særlig attraktive for 
boligfortetting. Det er støyproblematikk i området.

Er alternative arealer i sentrum vurdert:
VH: Alternative arealer er vurdert, men innenfor sentrumsområdet ikke funnet. 
Butikken skal ligge langs hovedveg. 
 
Framtidige arealformål:
Med etablering av vaskehall er det tenkt kombinert formål: forretning/næring
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Planavgrensning: 

 
Møte 16.04.2021: det anbefales å utvide plangrense i retning mot Hunsselva. Eventuelt avbøtende 
tiltak ifm LNF skal ligge innenfor plangrense. 
 

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 
Trafikksikkerhet: 

- Varelevering 
- Det er 60 – sone i Storgata 

 
IL/EN forklarer at vareleveringsbil rygges i området ved vaskehallen. 
Vareleverlingsbilen parkerer i lavere terreng. Leveringen skjer på bakkenivå av 
butikken. Gjennomkjøring over nabotomt er derfor ikke mulig. Det er 1.20m 
høydeforskjell. 
 
EK: På situasjonsplanen må kjøremønsteret og rygging for vareleveringsbil angis. 
Kjøremønsteret er angitt på illustrasjonsplan fra 24.03.2021. 
 
 
Kvalitet, estetikk, bidrag til samfunn: 

- Lage en attraktiv ‘inngang’ for Raufoss 
- Kvalitet i materialer, høyde på bygg (krav til Kiwi er minimum 6 meter) 
- Lys ut mot gata – ikke en lukket fasade 
- Signalbygg som antyder begynnelse av sentrumsområdet 
- Lage gode trafikksikre forbindelse med rundkjøring området (AMFI – KIWI – 

bensinstasjon)  
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EK: for Raufoss er det viktig at bygget er et signalbygg som antyder begynnelse av 
sentrumsområdet og er godt synlig. Det er ønskelig at bygget etableres tettere ved 
hovedveg. Det kan være litt plass til et ‘torg’ for eventuelt salg av sesongprodukter og 
møteplass/ benk. Fasaden må være lys og ‘åpent’. Parkering skal ikke etableres foran 
butikken. Med å plassere butikken nærmere Storgata frigjøres det areal på baksiden. 
Plassering fra vaskehallen må vurderes på nytt. I forbindelse med støy er det ønskelig 
at vaskehallen plasseres bak butikken. Det er litt lengre fra naboboliger. 
 
Situasjonsplanen med dato 24.03.2021: 
- bygget er plassert nærmere vegen 
- det er planlagt et torgområde foran butikken 
- vaskehallen er plassert bak butikken  
 
EK: Planinitiativet angir at planlagt bebyggelse ønskes oppført i tråd med nasjonal 
formingsveileder for Rema – butikkene. Rema 1000 på Skreia er nevnt som eksempel 
butikk. Det er ønskelig at det vurderes arkitektur og materialer som passer i Raufoss. 
Kommunen ønsker ikke en grå boks som ligger tilbaketrukket fra gata.  
 
Planinitiativet med dato 06.04.2021angir at utbygger er åpen for å benytte fasader 
bestående av trekledning eller forblendet tegl på byggets hovedvolum for å oppnå et 
mer stedstilpasset bygg. Eksempel på Moss.  
Bestemmelsen må sikre kvalitet og materialvalg. 
 
AMA: Materialbruk må tilpasses til området. Kiwi for eksempel har brukt teglstein. Det 
er generelt brukt mye teglstein på Raufoss. 
 
 
AMA/IK: Kommunen ønsker at initiativtaker tilpasser situasjonsplan (16.02.2021) og 
bygget så at: 

- Bygget ligger nærmere hovedvegen. Kommunen skal ta opp samtalen sammen 
med initiativtaker med vegeier (fylkeskommunen) ifm byggegrense i 
planprosessen. 

- Vaskehallen plasseres bak butikken 
- Kjøre- og ryggemønster for varelevering skal være synlig på situasjonsplan 
- Bygget skal være et attraktivt signalbygg. Høyde av bygget skal vurderes. 

Kommunen har satt krav til Kiwi butikken i Raufoss. (Minimalt 6 m og maksimalt 
8m gesimshøyde.)  

- Det skal vurderes materialer med god kvalitet, f.eks. teglstein. Bestemmelsen 
må sikre kvalitet, materialvalg og belysning. 

- Fasade langs gata skal være åpent/ gi innsyn og det skal være god belysning. 
- For å omdisponere LNF området må det være sterke grunner.  
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Situasjonsplan 24.03.2021: 
- Bygget skal være et attraktivt signalbygg. Høyde av bygget skal vurderes. 
Kommunen har satt krav til Kiwi butikken på rundkjøringen på minimalt 6 m og 
maksimalt 8m gesimshøyde. I skissen som blir presentert er høyde fra butikken 
utvendig maks 6m og tarnet 7,20m. Det må forventes at kommunen vil stille krav 
i reguleringsplanen om byggehøyder. 

- HC parkering skal ligge nærmere inngangen (EL bil lading på situasjonsplan 
24.03.2021) 

- Det etableres El Bil ladestasjoner. 
- Fasade langs gata skal være åpent/ gi innsyn og det skal være god belysning. 
- For å omdisponere LNF området må det være sterke grunner. Kommunen kan 

akseptere konsekvensvurdering i planbeskrivelse forutsatt at det sikres gode 
avbøtende tiltak.  

- Renovasjon blir organisert innendørs. Det blir bare 1 container som står ute. 
 
 

Gjeldende planstatus  

Plantype/-navn Godkjent-
dato Formål som blir berørt Endres/ erstattes/ 

oppheves 

Kommuneplanens 
arealdel 27.11.2014 

Sentrumsformål 
LNF 
NB. Også litt boligformål i nord 

 

Reguleringsplan 
Solhaug 
Breiskallen 

02.07.1980 
Forretningsformål 
Boligformål 

 

Reguleringsplan 
Raufoss 
Industripark Øst 

13.12.2001 Friluftsformål  

Reguleringsplan 
forslag 
Industripark 
Raufoss 

 LNF (kan bli endret før vedtak)  

Ved varsel om oppstart skal det tydelig angis og varsles hvordan status for gjeldende planer i området 
endres, jf. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

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.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/kommunal-planlegging/kommuneplanlegging/id418034/
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Regionale føringer  

Alle andre aktuelle føringer finnes her:  
 
Regionale planer - Innlandet fylkeskommune    

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

Kommunale 
føringer   
Overordna planer 

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:  
- § 1-1 Plankrav 
- § 1-3 Utbyggingsrekkefølge (krav til utredning) 
- § 1-4 universell utforming 
- § 1-5 situasjonsplan 
- § 1-6 Krav til parkering  
- § 1-7 utendørs skilt og reklame 
- § 1-9 Støy 
- § 1-11 Byggeskikk og estetikk 
- § 1-12 Funksjonsklasse fylkesveg 
- § 1-13 Bruk av vern av sjø og vassdrag 
- § 2-1 sentrumsformål 
- § 4-1 flomsone langs Hunnselva.  

 
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget har ivaretatt krav 
som framgår av disse kapitlene i planbeskrivelsen.  

Kommuneplanens 
arealdel, 
Retningslinjer  

Ingen relevante  

Andre kommunale 
vedtak    

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer   
jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir 
de? 
 
 

Se §1-3 Utbyggingsrekkefølge (krav til utredning)  

I hvilken grad vil den 
foreslåtte planen 
følge opp disse 
føringene? 
 

 
 

 

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/
https://www.vestre-toten.kommune.no/politikk-og-innsyn/rapporter-og-planer/


8 

 

Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner i området og tilgrensende  
jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

a) Hvilke føringer 
gir de? 

Forslaget i Storgata 71 er i hovedsak i tråd med formålene i 
kommuneplan (sentrumsformål) og reguleringsplan 
(forretningsformål), men ikke i tråd med alle bestemmelser. 

Forslag til utvidelser av tomta mot vest og nord er i strid med 
vedtatte planer: 

- Mot vest/ del av 13/1: Vedtatt reguleringsplan Raufoss 
Industripark Øst (frilufts formål) eller 
reguleringsplanforslag Industripark Raufoss (LNF) 

- Del av 10/47: Vedtatt reguleringsplan for Solhaug-
Breiskallengen (boligformål) 

I hvilken grad vil den 
foreslåtte planen 
følge opp disse 
føringene? 
 

Områder som ikke er byggeområder i gjeldende planverk skal 
konsekvens vurderes. Avbøtende tiltak må vurderes. 
Møte 16.04.2021: Kommunen kan akseptere 
konsekvensvurdering i planbeskrivelse forutsatt at det sikres 
gode avbøtende tiltak. 

 

Planfaglige tema for planarbeidet  
jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c)  

Universell 
utforming 

Kan planen ta hensyn til universell utforming og hvordan? 
Tilfredsstillende adkomst til bygningen ved prinsippene for universell 
utforming. Veger, gangveger og parkeringsplasser som gir god 
framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
Orientering. TEK 17 legges til grunn for utforming av området. 

 

Teknisk 
infrastruktur/ 
Brann 

Godkjente tekniske planer (avkjørsel/veg, renovasjon, bredbånd, 
strøm). Initiativtaker skal ta kontakt med de enkelte selskapene. 
 
Det skal tas kontakt med kommunens driftsavdeling ifm. slokkevann, 
vannforsyning og avløp.  
 
Etter møtet har kommune sett på eksisterende vann- og 
avløpsledninger. På stedet hvor vaskehallen er planlagt ligger 
eksisterende kommunale vann- og avløpsledninger.  
Vaskehallen er flyttet og er plassert bak bygget, (situasjonsplan 
24.03.2021.) her ligger ingen kommunale vann- og avløpsledninger.  
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Etter møtet 16.03.2021 har kommune konkludert med at det vil være 
behov for en form av avklaring med vegeier om etablering av 
avkjørsel.    
Storgata er fylkesveg, og selv om GS-vegen langs denne er oppført 
med kommunen som eier, forvaltes denne av fylkeskommunen. 

Overvann Overvann må løses på egen grunn. Det skal tas kontakt med 
kommunens driftsavdeling for ev. avklaringer. 
 
Situasjonsplanen viser at ca 90% av arealet har harde flater. 
Kommunen krever en overvannsplan som viser hvordan overvann 
løses på egen grunn. Det er en sentral forutsetning. Vannet kan ikke 
renne ned mot elva.  
 

Byggegrense  Veg 
§ 1-12 Kommuneplanens arealdel (Funksjonsklasser, avkjørsel til 
riks- og fylkesveg) 
Her gjelder 30 meter byggegrense. Det skal tas kontakt med Statens 
Vegvesen. Det er ønskelig at bygning ligger tettere mot veg. Ingen 
parkeringsplass foran butikken. 
 
Vassdrag 
§ 1-13 kommuneplanens arealdel 
Ledd 1: ‘For områder langs Einafjorden og Hunnselva inntil 100 
meters fra strandlinjen i andre vassdrag, kan arbeid og tiltak som 
nevnt i plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3 ikke finne sted 
med mindre området inngår i godkjent reguleringsplan med annen 
byggegrense’.  
Planområdet ligger innenfor 100 meters belte. I følge § 1-8 Plan og 
bygningsloven skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I 100–metersbeltet 
langs sjøen og langs vassdrag. Dette skal derfor utredes nærmere. 
 
Vaskehal: det blir en vaskemaskin for biler. Det skal sikres at 
vaskehallen er helt tett og får en oljeutskiller. Ingen vann kan 
avrenne mot Hunnselva. Generelt skal det vurderes avrenning fra 
parkeringsplassen.  
 
 

Støy Er området utsatt for støy? Behov for støyfaglig utredning? 
Området ligger i gul sone og er utsatt for støy. Det er ingen behov for 
støyfaglig utredning da planlagt formål ikke er støyømfintlig. 

Parkering Hvor mange parkeringsplasser skal det tilrettelegges for i planen? 
Skal parkering skje på egen grunn? 
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§2-1 kommuneplanens arealdel. 
For detaljhandel gjelder 0,8 –1,0 parkeringsplass per 100m2 for bil 
og 0,5 for sykkel. 
All parkering skjer på egen grunn. 
 
Totalt areal butikk inkludert lagringsplass er 1000m2. Planinitiativet 
innebærer 80 parkeringsplasser for kunder og ansatte + 3 HC 
plasser. Det skal etableres minst 5 sykkelparkeringsplasser. 
HC parkering etableres nærmest inngangen. Det etableres El 
ladning. 
 

Uteoppholdsarea
ler 

Kommunen stiller krav til en uteplass som har tilfredsstillende kvalitet 
i forhold til, møteplass, plass til for eksempel torgsalg, materialer og 
trafikksikkerhet. 

Barns interesser Trafikksikkerhet 

Folkehelse Sykkelparkering, gangforbindelse i retning av sentrum, noen benker 
foran butikken.  

Estetikk og 
arkitektur 

Hvordan ivaretar planen de estetiske spørsmål og hvordan kan 
planen være med å fremme god arkitektur? 
 
Materialvalg, høyder, plassering. 
Vinduer og lys. 
Inngang til Raufoss / signalbygg 
Se under ‘Hvilke utfordringer har prosjektet? 
 

Connected living Vedtatt strategi ser særlig på boligutvikling. 

Byrom Planen ligger i utkanten av sentrumsområdet. Areal og bygget skal 
ha en signalfunksjon om at sentrumsområdet starter her. Fasaden 
skal være åpent. Estetikken og kvalitet av materialer fra bygget og 
uteområdet er viktig for å etablere en god inngang for Raufoss. 
Det skal etableres et torgområde med benker foran butikken.  

LNF En del av planområdet (del av 13/1) har Friluftsformål. Det skal 
konsekvens utredes. 
Møte 16.04.2021: Kommunen kan akseptere konsekvensvurdering i 
planbeskrivelse forutsatt at det sikres gode avbøtende tiltak. 

Kulturminner Planområdet berøres ikke av kjente kulturminner 
 

Naturmangfold Utredes etter Naturmangfoldsloven §§ 8-12.  
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Miljø og klima Fjernvarme, energieffektivitet (solceller osv.), materialvalg, 
ladepunkter osv. 
Lite energikrevende virksomhet. Planlagt bygg har mulighet for 
solfangere på tak. Det er foreløpig ikke planlagt å bruke tak som 
fordrøyning eller grønt tak. Initiativtaker ser nærmere på om noe av 
dette kan være aktuelt, samt om det kan etableres ladepunkter for el-
biler (og el-sykler?). 
møte 16.04.2021: det etableres ladepunkter for El-biler. Det ses 
nærmere på fordrøyingsmuligheter på taket. 

 

Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 
jf. Planforskriften § 1 andre ledd bokstav i)   

Flom 

Planinitiativ: 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.  
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. 

Kommunen mener at kommunenplanens arealdet §1-13 angir at alle 
tiltak skal vurderes med hensyn til flomfare (200 års flom + 
klimapåslag). Her gjelder det en byggegrense fra 100 meter. I 
forbindelse med reguleringsprosessen skal det redegjøres for en 
annen byggegrense og skal flom utredes.  

Skred  
Er det fare for skred i bratt terreng? Sjekk NVE’s faresonekart og 
aktsomhetskart. 
Ingen kjente. Se også punkt under. 

Grunnforhold 

Det er utarbeidet en geoteknisk datarapport (Geoteknik1, datert 
30.11.2010), som både beskriver vurderinger ut ifra åpne kilder, og 
vurderer resultatet av egen utført grunnundersøkelse.  
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.»  
 
I reguleringsprosessen blir rapporten vurdert.  
 

Trafikkforhold 
Planområdet har i dag adkomst via avkjørsel fra Storgata som 
krysser gang- og sykkelveg. Storgata er fylkeskommunal veg, og har 
skiltet fartsgrense 60 km/t forbi fabrikkområdet. 40- sone gjennom 
Raufoss sentrum starter rett sør for planområdet.  
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Det er ønskelig å vurdere med Statens vegvesen om 40 sone kan 
endres.  
 

Luftforurensning 
støv og luft 

Vurderes i planprosessen 

Brann- og 
eksplosjonsfare 

Vurderes i planprosessen 
Avstand av bygget til nabogrense kan være 1 eller 4 meter. Det er 
avhengig av posisjon fra ledninger på naboarealet (Cirkel K) 

 

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) 

Kommunen har forslått at det planlegges et møte med Regionalt Planforum. I dette 
forum er alle myndighetene som skal vurdere planen samlet. Blant annet Statens 
Vegvesen (ifm. byggegrense mot Storgata og eventuelt tiltak på fartsgrense), NVE (ifm. 
flom) og Statsforvalteren (omdisponering LNF område) er viktige parter i 
planprosessen. 

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) 

Når planen skal varsles til oppstart har kommunen en liste som skal sendes til Feste 
Kapp AS. 
 
 

c) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå?  
jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a) 

Når planprosessen starter opp, skal dette (ifm. smittevern) diskuteres nærmere. 
 

 

d) Hvilke møter er relevant å holde? 

☒ 
Regionalt planforum  
tidlig dialog med 
regionale myndigheter 

Møte med regionalt planforum i høringsperiode fra varsel om 
oppstart. Kanskje et separat møte med Statens 
Vegvesen/fylkeskommune. 

☒ 
Informasjonsmøte/ 
åpent møte  

Form blir avklart i planprosessen  

☐ 
Andre 
informasjonstiltak/ 
avklaringer 
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☒ Samarbeid Arbeidsmøter med kommunen under vegs i prosessen. 

☐ 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: 
 
 

Berørt frilufts formål skal konsekvens vurderes i tråd med Plan- og bygningsloven. 
Kommunen kan akseptere konsekvensvurdering i planbeskrivelse forutsatt 
at det sikres gode avbøtende tiltak. 

§ 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  

 
 
Avklares med kommunens Teknisk 
driftsavdeling.  

Aktuelle rekkefølgekrav 

☒  Rekkefølgekrav innenfor 
planområdet 

☒  Rekkefølgekrav utenfor 
planområdet  

Ferdigstillelse av uteanlegg 
 
 Avbøtende tiltak ifm omdisponering LNF – område.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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6. Framdrift og felles behandling 
☐ Forslagsstillers planlagte dato for varsling Ikke avklart 

☐ Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse 
av komplett planforslag  Ikke avklart 

☒ 

 
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.) 

Avklares i neste møte. 

☐ Parallell prosess plan og byggesak   

☒ 
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 
Ingen ut over det som er nevnt tidligere i referatet. 

 

 

8. Oppstart av planarbeid 
jf. planforskriften § 3, andre ledd og pbl §12-3, fjerde ledd og pbl § 12-8 

Møte 16.03.2021 
Kommunen anbefaler ikke planoppstart. 

Kommunen ønsker at initiativtaker tilpasser situasjonsplan og bygget: 
- Bygget skal ligge nærmere hovedvegen. Kommunen skal ta opp samtalen 

sammen med initiativtaker med vegeier (fylkeskommunen) ifm byggegrense i 
planprosessen. 

- Vaskehallen plasseres bak butikken 
- Kjøremønster varelevering skal være synlig på situasjonsplan 
- Bygget skal være et attraktivt signalbygg. Høyde av bygget skal vurderes. 

Kommunen har satt krav til Kiwi butikken på rundkjøringen på minimalt 6m og 
maksimalt 8m gesimshøyde 

- Det skal vurderes teglstein som material 
- Fasade langs gata skal være åpent og det skal være belysning. 

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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- For å omdisponere LNF området må det være sterke grunder. Dette må 
konsekvens utredes. Initiativtaker må gi innsikt i avbøtende tiltak. For 
eksempel tiltak for friluftsliv, f.eks. etablering av turveg eller liknende. 

 

Møte 16.04.2021 
Kommunen anbefaler planoppstart. 
 
 

 

 

 

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 Innunder hvert punkt skal du fylle inn det som har blitt 
diskutert i møtet, som går utover kravspesifikasjonen.  

☒ Snitt og oppriss  

☒ Fotomontasje, perspektiv  

☐ 3D-modell  




