
KUNNGJØRING AV OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN 

«RUD KLOKKERGÅRD», 

I VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved oppstart av reguleringsplanarbeid for 

området som er markert på kartutsnittet. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS 

landskapsarkitekter mnla, på vegne av Stiftelsen Toten økomuseum og historielag. 

 

Planområdet er vist på kartutsnittet under. Planområdet er på ca. 8,5 daa. Planområdet omfatter tunet 

på Rud klokkergård (66/1). 

Stiftelsen Toten økomuseum og historielag er grunneier og har vedtatt at de skal selge eiendommen 

Rud klokkergård. 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere området fra LNFR formål til boligformål som er et mer 

hensiktsmessig formål i forhold til et salg og en framtidig og mer aktiv bruk av tunet. 

 

I 1977 fikk daværende Toten Museum klokkergården i gave fra Raufoss og Vestre Toten 

Menighetsråd. Eiendommen består av fem bygninger, skolestua (hovedbygningen), låve, 

vognskjul/skåle, forpakterbolig (veslebygningen) og stabbur. 

Bakgrunnen for denne overdragelsen var at menighetsrådene mente Toten Museum best var i stand til 

å bevare eiendommen og gi Toten en vesentlig kulturattraksjon, beliggende i sitt opprinnelige miljø. 

Mjøsmuseet har i en lengre periode benyttet Rud klokkergård i sitt formidlingsarbeid og 

barneskoleklasser har fått omvisninger, hovedsakelig i skolestua. Denne aktiviteten har opphørt og 

området er ikke benyttet i museum- eller formidlingsøyemed de siste årene. Det er et stort 

vedlikeholdsbehov på alle bygningene bortsett fra forpakterboligen. Det er med bakgrunn i blant annet 

den nevnte bruken og et omfattende vedlikeholdsbehov, samt et ønske om at tunet blir tatt i aktiv bruk 

at stiftelsen har vedtatt å selge eiendommen. 

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanen er tilgjengelig på Vestre Toten kommunes nettside og på 

www.feste.no. 

 

 

 

 

Frist for kommentarer/ merknader er 08.08.2016. Kommentarer/merknader til det igangsatte 

planarbeidet kan rettes til: 

 

Feste Kapp AS v/ Hans Olav Egge 

Postboks 113 

2858 Kapp 

E-post: hoe@feste.no 

 

  

http://www.feste.no/
mailto:hoe@feste.no
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FYLKESMANNEN I OPPLAND, OPPLAND FYLKESKOMMUNE, NVE  REGION ØST, STATENS VEGVESEN REGION ØST 
Januar 2016.  Skjemaet brukes ved oppstart og oversending av planer til regionale myndigheter.  Se www.planoppland.no  
 

 

Skjema  for behandling av planer etter plan- og bygningsloven 
 
 

A:   Planopplysninger  
 

. Kommune: Vestre Toten Plan ID:  0529145 

. Navn på planen: Rud klokkergård 

  Formålet med planen:  
Stiftelsen Toten historielag ønsker å selge eiendommen som boligformål. I den sammenheng er det 
hensiktsmessig å omregulere eiendommen til boligformål. 
 

Omfattes planen av krav til konsekvensutredning jf. PBL § 4-2 og KU-forskrift, jf. §§ 2 og 3.  
(se sjekkliste for detaljer) 

 JA  NEI 

 
Oversendelsen gjelder:  (kryss av) 

 Kommuneplan   Kunngjøring av oppstart 

 Kommunedelplan   Høring av planprogram  

 Reguleringsplan – områderegulering    Høring av planforslag 1. gang 

 Reguleringsplan – detaljregulering    Høring av planforslag 2. gang 

   Høring av planforslag 3.gang 

    

 Ny plan   Oversending av vedtatt plan 

 Endring av eksisterende plan   Oversending til Fylkesmannen for  

 (oppgi navn og vedtaksdato)    videresending til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

    (Gjelder innsigelser som ikke er tatt til følge) 

         Klage på vedtak reguleringsplan 

 
Forholdet til gjeldende planer: (kryss av) 
Er i samsvar med gjeldende  Kommune(del)plan  Reguleringsplan 

Medfører endring av gjeldende  Kommune(del)plan  Reguleringsplan 

Navn og vedtaksdato på gjeldende 
planer i planområdet 

Kommuneplan for 2008-2020, ikrafttredelse 20.4.2015 

 

 

B:   Kart og dokumenter som følger oversendelsen 
 
Før opp hvilke dokumenter som følger oversendelsen, og kryss av om de sendes på papir eller elektronisk (kart ønskes 
oversendt som PDF-fil, mens andre dokumenter kan være i Word-format). Oppgi målestokk på kart.  
 
Materiale som skal sendes ved oppstart: kopi av annonse, oversiktskart og detaljkart som tydelig viser planområdet, utsnitt 
av gjeldende plan for området og informasjon om gjeldende planbestemmelser.  
 
Materiale som skal sendes ved offentlig ettersyn: plankart utformet etter gjeldende standarder, utkast til planbestemmelser, 
planbeskrivelse med ev. konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse, saksframlegg og utskrift av kommunestyrets 
behandling. 
 

Navn på vedlegg Papir Elekt-
ronisk 

Målestokk på kart Vedlegg 
nr. 

Oppstartsbrev         1 

Planskjema         2 

Oversiktskart, utsnitt av grunnkartet, og kommuneplanen med 
planavgrensning 

        3 

Tidligere tilstandsrapport fra Mjøsmuseet         4 

Ny tilstandsvurdering fra Betonmast         5 

Referat fra oppstartsmøtet.    6 

http://www.planoppland.no/
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C:   Planprosessen 

 
Fyll ut dato i feltet til høyre, og saksnummer på saksframlegg ved behandling i kommunen. 
Oppgi navn på etater ved ev. innsigelse. 

 
Oppstart Dato 

Oppstartsmøte i kommunen 05.11.2015 
Kunngjøring om oppstart med annonse i avis  08.06.2016 
Skriftlig varsel til fylkeskommunale og statlige etater  (se adresseliste) 06.06.2016 
  
 
Utarbeidelse 

 

Drøfting med fylkeskommunale og statlige fagetater i regionalt planforum el.l.       
Åpne møter for berørte og publikum       
 
Høring og offentlig ettersyn  

 

Første gangs behandling i kommunen  Sak  nr.:             
Planforslag sendt til høring og utlagt til offentlig ettersyn  (se adresseliste over aktuelle høringsinstanser)       
Planforslag sendt Statens Kartverk for SOSI-kontroll planhamar@kartverket.no       
Høringsfrist       
Andre gangs behandling i kommunen  Sak  nr.:             
 
Evt. ny høring og offentlig ettersyn 

 

Kunngjøring        
Skriftlig melding om ny høring og offentlig ettersyn       
Høringsfrist       
Tredje gangs behandling i kommunen  Sak  nr.:             
 
Evt. Innsigelser 

 

Innsigelse fremmet.  Oppgi etat(er):             
Anmodning om mekling sendt Fylkesmannen i Oppland       
Mekling avholdt       
Resultat av mekling: A: Innsigelse trukket    B: Innsigelse opprettholdt        
Plan sendt Fylkesmannen i Oppland for videresending til Kommunal- og moderniseringsdepartementet       
Plan oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse       
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtak       
 
Sluttbehandling 

 

Endelig vedtak av plan i kommunestyret.    Sak  nr.:             
Vedtatt plan inkl. saksframlegg og plankart oversendt fylkeskommunen, fylkesmannen og berørte 
fagetater 

      

Melding om vedtak sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (gjelder kommuneplaner)       

 
Evt. tilleggsmerknader:   

      
 
 
 
 
 

 
 

mailto:planham@kartverket.no
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D:   Adresseliste  
 
Lista  gir oversikt over aktuelle høringsinstanser.  Bruk oppgitte e-postadresser ved elektronisk oversending.  
 
Dersom saken berører andre fagmyndigheter, skal også disse ha saken tilsendt. Oversikt over myndigheter med 
innsigelseskompetanse i plansaker finnes i brev fra Miljøverndepartementet av 15.12.2009 (www.planlegging.no).  
 

Myndigheter med innsigelsesrett: Oppstart-
melding 
sendt  

Deltok i 
drøftings-
møte 

Varslet 
innsigelse  

Planforslag 
sendt på 
høring 

Fremmet 
innsigelse 
 

Melding om 
vedtak 
sendt  

Fylkeskommune og statlige etater (dato) (dato) (dato) (dato) (dato) (dato) 

Oppland fylkeskommune  
Postboks 988 
2626 Lillehammer 
postmottak@oppland.org  

06.06.2016                               

Fylkesmannen i Oppland   
Postboks 987 
2626 Lillehammer 
postmottak@fmop.no  

06.06.2016                               

Statens vegvesen Region øst 
Postboks 1010 
2605 Lillehammer 
firmapost-ost@vegvesen.no  

06.06.2016                               

NVE Region Øst 
Postboks 4223 
2307 Hamar  
ro@nve.no  

06.06.2016                               

Jernbaneverket 
Postboks 4350 
2308 Hamar 
postmottak@jbv.no  

                                    

Direktoratet for mineralforvaltning 
Postboks 3021 Lade 
7441 Trondheim 
mail@dirmin.no  

                                    

Forsvarsbygg 
Postboks 405 Sentrum  
0130 Oslo 
servicesenter@forsvarsbygg.no  

                                    

Hamar bispedømmekontor 
Postboks 172 
2302 Hamar 
hamar.bdr@kirken.no  

                                    

Mattilsynet Hedmark og Oppland 
Postboks 383 
2381 Brumunddal 
postmottak@mattilsynet.no  

                                    

      
 

                                    

      
 

                                    

       

Kommune / Nabokommuner       

Vestre Toten kommune 06.06.2016                               

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2004/T-204-Rundskriv-om-endringer-i-plan-og-bygningsloven/6.html?id=279375
mailto:postmottak@oppland.org
mailto:postmottak@fmop.no
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
mailto:ro@nve.no
mailto:postmottak@jbv.no
mailto:mail@dirmin.no
mailto:servicesenter@forsvarsbygg.no
mailto:hamar.bdr@kirken.no
mailto:postmottak@mattilsynet.no
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Andre parter: Oppstart-
melding 
sendt til 

Deltatt i 
møte 

Melding om 
vedtak 
sendt til 

Annet 

Lokale høringsparter bl.a.     

Kommunens ansvarlige for å ivareta barn og unges 
interesser 

06.06.2016             Distribueres av 
kommunen 

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

06.06.2016             Distribueres av 
kommunen 

Kommunelegen  06.06.2016             Distribueres av 
kommunen 

Lokalt brannvesen 06.06.2016             Distribueres av 
kommunen 

               

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

     

Andre parter, organisasjoner m.v     

Forum for natur og friluftsliv - FNF Oppland  
Postboks 368 
2602 Lillehammer 
oppland@fnf-nett.no  

06.06.2016                   

Telenor – senter for nettutbygging 
Postboks 7150 
5020 Bergen 
sfn@telenor.no  
Eller legge informasjon direkte inn på 
www.telenor.no/nettutbygging  

06.06.2016                   

FFO Oppland 
Storgata 8, 2815 Gjøvik 
post@ffo-oppland.no 

06.06.2016                   

Naturvernforbundet Gjøvik-Land-Toten 
v/Lindviksmoen, 
Fagerlivegen 4, 2818 Gjøvik 
paullind@bbnett.no 

06.06.2016                   

 
Norges Handikapforbund Innlandet 
Storgata 14 
2815 Gjøvik 
nhf.innlandet@nhf.no 

06.06.2016                   

Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn 
postmottak@gjovik.mrhv.no 

06.06.2016                   

Mjøsmuseet, post@mjosmuseet.no 06.06.2016                   

Eidsiva Nett, firmapost@eidsivaenergi.no 
 

06.06.2016                   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
 

Ev. andre opplysninger  

 

mailto:oppland@fnf-nett.no
mailto:sfn@telenor.no
http://www.telenor.no/nettutbygging
mailto:post@mjosmuseet.no
mailto:firmapost@eidsivaenergi.no
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E:  Sjekkliste for arealplaner 
 

. Kommune: Vestre Toten  kommune Plan ID:  0529145 

. Navn på planen: Rud klokkergård 
 
Lista brukes for å sjekke ut om planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer.  
Sett kryss i Ja/Nei-feltene. Rødt felt markerer mulig konflikt.  Fyll ut de feltene som er relevante for planforslaget. 
 

Vurdering av krav til konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven 

Ja Nei  Merknad 

Kommer planen inn under:     

§ 2 – planer som alltid skal behandles etter forskriften          

§ 3 – planer som skal vurderes nærmere etter forskriften jf. vedlegg 
II og III. 

         

 

Dersom ja i § 3, kommer plan eller tiltak inn under følgende kriterier jf. vedlegg III : 

 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l m n o p q 

Ja                  

Nei                  

          

Barn og unges interesser Ja Nei  Merknad  
NB: Begrunnelse for evt. avvik fra 
overordnede føringer/planer.  

Innebærer planen omdisponering av:  
- områder regulert til friområde/fellesområde o.l. i eksisterende plan? 
- uregulerte områder som er egnet for eller brukes til leik/friluftsliv ? 

    

Ivaretas krav til fysisk utforming av arealer jf. RPR for barn og 
planlegging? 

         

Er planen forelagt kommunens ansvarlige for barn/unges interesser 
for uttalelse? 

   Gjøres ifm. varsel om oppstart 

       

Universell utforming Ja Nei  Merknad 

Er prinsipper om universell utforming/ tilgjengelighet for alle 
innarbeidet i planforslaget? 

   Lite aktuelt – ev. for ny boligbebyggelse 
hvis det åpnes for det. 

       

Folkehelse – miljørettet helsevern  Ja Nei  Merknad 

Påvirker planen viktige miljømessige områder som omfattes av 
Forskrift om miljørettet helsevern eller Forskrift om miljørettet helse-
vern for barnehager og skoler? (forurensing, støy, ulykkesrisiko mv) 

         

Hvis ja, er saken forelagt kommunelegen for uttalelse?          

Bidrar planen til å fremme en aktiv livsstil i befolkningen?  
(sykle/gå til skole/arbeid/butikker, fritidsaktiviteter, friluftsliv mv) 

    

Ivaretar planen behovet for gode sosiale møteplasser i det nære 
bomiljøet for ulike aldersgrupper og mennesker med ulike 
funksjonsnivå? (grønne lunger, lekeplass, aktivitetsområde, torg mv) 

    

 

Medvirkning Ja Nei  Merknad 

Er det i planen gjort rede for hvordan medvirkning skal 
gjennomføres og ivaretas? 

   Gjøres i form av varsel om oppstart 

 

Støy  Ja Nei  Merknad 

Er planområdet utsatt for støy fra vegtrafikk, skytebaner, industri el?          

Innebærer planforslaget etablering av ny støyende virksomhet?          

Innebærer planforslaget etablering av støyømfintlig bebyggelse 
(boliger, skoler mv) i støyutsatte områder (gul eller rød sone)?  

         

Foreligger støykart/støyvurderinger for tiltaket?    Området ligger ikke støyutsatt og 
behovet for støyvurderinger anses som 
unødvendig 

       

Forurensning Ja Nei  Merknad 

Berører planforslaget områder med forurenset grunn?          

Berører planforslaget eksisterende drikkevannsforsyning og 
nedslagsfelt for denne, herunder forhold knyttet til avløpsløsninger 
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eller andre utslipp i nedslagsfelt? 

Berører planforslaget forslag til etablering av ny 
drikkevannsforsyning og nedslagsfelt for denne, og/eller etablering 
av avløpsløsninger eller andre utslipp i det foreslåtte nedslagsfeltet? 

         

 
Klima – energi   Ja Nei Merknad 

Er planen i tråd med Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging, føringer i regional plan for klima og energi og 
kommunens klima- og energiplan? 

        

Er det vurdert energiløsninger som legger til rette for redusert 
energibruk og klimagassutslipp? 

  Gjøres ifm. utarbeidelse med planen. 

Er det lagt til rette for å redusere transportbehovet til daglige 
gjøremål og velge miljøvennlige transportformer (gå, sykle, buss)? 

   

 

Samfunnssikkerhet og beredskap Ja Nei Merknad 

Er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i forb. med planen?   Gjøres ifm. utarbeidelse med planen. 

Er det gjennomført kartlegging av ev. fareområder i planområdet?   Gjøres ifm. utarbeidelse med planen. 

Medfører planforslaget utbyggingstiltak i registrerte eller antatte 
fareområder (flom, skred, radon, eksplosjon, brann, farlig gods etc.) 

        

 

Landbruk - kulturlandskap Ja Nei Merknad 

Medfører planen beslaglegging/omdisponering av landbruksarealer? 
Hvis ja, oppgi arealbeslag fordelt på:  
a) fulldyrka mark , b) overflatedyrka/gjødsla beite  c) produktiv skog 
fordelt på høg, middels og lav bonitet, d) dyrkbart areal 

  Selv om tunet er avsatt til LNFR i 
kommuneplanen er det ikke et 
landbruksareal. I AR5 kartet er området stort 
sett registrert som bebygd og jorddekt 
fastmark. 

Medfører planen at andre landbruksarealer ikke lenger blir tjenlige til 
landbruksformål eller får redusert sine bruksmuligheter?  
Hvis ja, oppgi arealer fordelt på samme måte som i punket over. 

        

Medfører planen utbygging i eller ved seterområder eller i områder 
registrert som nasjonalt verdifulle kulturlandskap? 

        

 

Naturvern - friluftsliv Ja Nei Merknad 

Berører planen eksisterende eller foreslåtte verneområder eller 
deres nærområde?  

        

Berører planen villreinens leveområde eller influensområde?         

Medfører planen reduksjon av inngrepsfrie områder?         

Medfører planen tiltak i markaområder, større sammenhengende 
naturområder eller i snaufjellet? 

        

Berører planen statlig sikra friluftsområder eller andre friluftsområder 
av nasjonal eller stor regional verdi? 

        

Berører planen eksisterende friområder eller grønnstruktur av 
betydning for friluftsliv i nærmiljø/ nær skoler/barnehager? 

   

Medfører planen reduserte muligheter for friluftsliv f.eks. redusert 
tilgjengelighet til vann og vassdrag, eller redusert framkommelighet? 

        

 

Naturmangfold Ja Nei Merknad 

Berører planen naturtyper registrert som:  
- svært viktig (A) eller viktig (B) jf. Naturbase 
- utvalgte naturtyper jf. forskrift om utvalgte naturtyper 
- trua eller sårbare jf. Norsk rødliste for naturtyper 2015 

   

Berører planen arter registrert som:  
- prioriterte arter jf. forskrift om prioriterte arter 
- trua eller sårbare jf. Norsk rødliste for arter 2015 

   

Er vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 innarbeidet i planen?   Gjøres ifm. utarbeidelse med planen. 
 

Vassdrag Ja Nei Merknad 

Medfører planen inngrep/tiltak i vassdrag eller i 100-metersbeltet 
langs vassdrag? 

   

Berører planen verna vassdrag? (vannstreng og nedbørfelt)         

Har kommunen vedtatt byggeforbudssone langs vassdrag? 
Hvis ja, oppgi bredde. 

   

Er hensyn til miljø og sikkerhet knyttet til vassdrag og energianlegg 
ivaretatt? 
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Samferdsel Ja Nei Merknad 

Er det tatt hensyn til nasjonal transportplan (NTP)?         

Er det tatt hensyn til handlingsprogram for fylkesveger?         

Er det gjennomført nødvendige trafikktekniske og trafikksikker-
hetsmessige vurderinger av konsekvensene av planen? 

  Gjøres ifm. utarbeidelse med planen. 

Er ev. konsekvenser for trafikk- og miljøsituasjonen på stamveger, 
riks- og fylkesveger drøftet og avklart  med vegvesenet? 

  Ikke nødvendig 

Er vegdirektoratets retningslinjer for veg og gateutforming 
(vegnormalen) lagt til grunn for utforming av vegtekniske løsninger? 
(kryss, atkomster, gang- og sykkelveg, fortau etc) 

  Gjøres ifm. utarbeidelse med planen. 

Er hensyn til trafikksikkerhet tilstrekkelig ivaretatt?    Gjøres ytterligere ifm. utarbeidelse med 
planen. 

Er strekningen mellom utbyggingsområdet og nærmeste skole 
definert som særlig trafikkfarlig? 

        

Medfører planforslaget økt transportarbeid? jf. RPR for samordnet 
areal- og transportplanlegging. 

   

 

Kulturvern Ja Nei Merknad 

Berører planen automatisk freda kulturminner, nyere tids 
kulturminner eller registrerte kulturmiljøer?   

  Flere av bygningene er SEFRAK registrert 
og tunet har vært en del av Mjøsmuseets 
anlegg. Det vil bli lagt stor vekt på forholdet 
mellom grad av vern og mulighetene for ny 
bruk av bygningen i planprosessen. 

    

 

Regionale planer / Fylkes(del)planer 
 
Er planforslaget i samsvar med prinsipper/retningslinjer for i 
følgende planer/strategier: 

 
 
Ja 

 
 
Nei 

 
 
Kommentar 
NB: begrunnelse for evt. avvik fra 
overordnede føringer/planer. 

- Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland 2004   Ikke relevant 

- Regional plan for Rondane- og Sølnkletten 2013   Ikke relevant 

- Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet 2009   Ikke relevant 

- Regional plan for Hadeland 2015-2021   Ikke relevant 

- Regionplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017         

- Regional plan for klima- og energi 2013-2024         

- Regional plan for folkehelse 2012-16         

-Jordvernstrategi for Oppland 2007         
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Beskrivelse av tilstanden på låve/fjøs 

 

 

Beskrivelse av bygningen 

Bygningen ble opprinnelig bygget rundt år 1800, men ble ombygget til nåværende form i 

ca år 1870.                                                                                                                                          

Bygningen består av to laftekasser som er satt inntil hverandre og et steinmurtfjøs.                                                                  

Fjøset fyller hele bredden på bygningen og gir gavlen i nord.                                                                      

Laftekassene gir bare halve bredden av bygningen, den resterende halvparten (østre 

halvdel) er i tungt bindingsverk. I den søndre laftekassen, laftekasse nr 1 er det stall. 

Laftekassene og bindingsverket er fundamentert på holdstein. Bindingsverksveggene har 

ytterkledning av låvepanel. 

Laftekasse nr 2 har fire tverrvegger og tilstøter gangen mot fjøset. Fjøsmuren danner 

veggene i fjøset, i nivå over muren fortsetter laftet fra den andre laftekassen og gir en 

knevegg i laft over fjøsmuren.  

Låvebrua går fra østsiden av fjøset til en kjørebru som strekker seg i hele byggets lengde. 

Takkonstruksjonen består av taksperrer(fotningsrøste).                                                           

Taket ble lagt om på 90 tallet og har en stående taktro med d-glass papp som 

unnertekking. Taket er tekket med patentstein. 

Bygningen har tre tilbygg. Et grisefjøs på vestsiden, utedoer i gavl sør og et parti med 

takoverbygg på østsiden. 

Grisefjøset har møkkakjeller av tørrmurt kalkstein.                                                                      

Veggene er i laft som er sinklaftet. Grisefjøset er i så dårlig forfatning(omfattende råte) at 

det bør rives eller kopieres. 

Utedoene er bygget i tungtbindinsverk og har låvepanelkledning, taket er tekket med 

betongtakstein. 

Det enkle takoverbygget på østsiden er i bakkant opplagret på låveveggen og står på 

søyler i fremkant. Taket er tekket med bølgeblikk og har i enden mot sør låvepanel- 

kledning. 
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Terreng, grunnforhold 

Terrenget heller fra øst mot vest. Terrenget står høyt på østsiden spesielt i sør. Det er 

partier med fjell i grunnen.                       

 

Fundamentering/holdsteinspunkter. 

Det er settninger i fundamenteringen av bindingsverksveggene på østveggen. Hjørne i sør 

ser bra ut. Takoverbygget på østsiden er også berørt av settninger. 

På vestsiden av bygningen er det settninger i fundamenteringen der de to laftekassene 

tilstøter hverandre. Det er også settninger i område midt på vestveggen. 

Fjøsmuren er en kistemur(to tørrmurte steinvanger fylt med jord i mellom.) I fjøsmurens 

nordøstlige hjørne har den ytre steinvangen noe utglidninger. Overdekning over vinduer 

nord og vest i fjøset må vøles. Ellers kreves det generelt vedlikehold av fjøsmuren(puss 

reparasjoner og kalkmaling)i fjøsrommet. 

 

Utvendig kledning 

Kledningen på bygningen er av kantede stående bord, satt kant i kant. På østsiden der 

terrenget er høyt finner vi råteskader i nedkant av kledningen, det samme gjelder for deler 

av gavl sør. På østsiden mangler det noe kledning under takoverbygget.                            

Ellers på bygningen finner man enkelte bord som må skiftes. 

 

Laftekassene 

Det ser ut som laftekassene har klart seg bra, tar forbehold med ytterveggene i stallen.  

Det er råte i bunnstokk og andre stokk i gavl nord over fjøsmuren. Det er råte i 

raftestokken(øvre laftestokk) på vestveggen der taksperrene er opplagret. Råten i disse 

områdene er enkle å vøle.                                                                                                                  

Det kan også være enkelte stokker i laftet som har råte. Dette kan oppstå som en følge av 

negativ fall på sprekingen i tømmeret som gjør at slagregn/snø blir ledet inn til 

tømmerkjærnen.  

Bindingsverks yttervegger 

Bindingsverksveggene som vi har på langsiden i øst har noen råteskader i bunnsvill, det 

gjelder den søndre halvdelen. Bindingsverket er ellers ute av stilling i de om råder der det 

har vært settninger i fundamenteringen. 
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Vinduer/glugger 

Alle vinduer i bygningen trenger restaurering og de fleste mangler glass. Luftegluggene i 

gavlspissene mangler sjalusirammer. 

 

Låvebru 

Låvebrua er kledd inn med låvepanel og taket er tekket med bølgeblikk.                                

Brua er opplagret på ytterveggen over østre fjøsvegg. I den andre enden er brua 

fundamentert på det tørrmurte brukaret. Brukaret har hatt store utglidninger noe som har 

resultert i settninger på låvebrua.  

 

Taktekking 

Taktekkingen på låven er av typen patentstein med mønepanner. Under steinen ligger det 

en undertekking av d-glass papp. Langs hele vestsiden av taket på de to nedre 

steinrekkene mangler det mye stein. Det mangler eller er ødelagte enkelte stein noen 

plasser ellers på taket også. 

Takkonstruksjon/oppbygging 

Under taksteinen er det steinlekt/sløyfer og undertekking av d- papp som ligger på en 

stående taktro av kantede bord.                                                                                                        

De kantede bordene er montert på åsunger/lekter som er festet på sperrearmene.  

Taksperrene består av sperrearmer(overgurt) og undergurt som ligger oppå langveggene, 

fra langvegg til langvegg.                                                                                                    

Overgurten er så tappet ned på undergurten rett over langveggene. Det hadde oppstått 

råteskader i dette punktet overgurt/ undergurt. Disse skadene ble delvis reparert når taket 

ble lagt om på 90 tallet. Alle disse reparasjonene(ca 20 punkt) bør gås over og eventuelt 

utbedres. 

Bærende innvendige konstruksjoner 

Det er settninger under laftekassen midt i låvedelen.                                                       

Laftekassen fremstår ellers hel og bra.                                                                                     

Tverrveggene i bindingsverk er påvirket av settningene som er i østveggen og er ute av 

stilling. 

Kjørebrua er også i noe grad påvirket av settningene i bygningen. Men det meste av 

settningsskader finner vi på den østre halvdel av bygningen. Vi kan se at mønelinjen på 

bygningen er meget rett og fin. 



4 
 

 

Etasjeskiller i fjøsdelen 

Under fjøset er det møkkakjeller. Understøttingen av bjelkelaget er gjort med 

lunder(dragere). Lundene er understøttet av stolper fra kjellergulvet. Noen stolper står på 

fjell i kjeller andre på holdstein. Det er flere stolper som er råteskadet og noen stolper har 

knekt/blitt komprimert. Dette har resultert i settninger i etasjeskilleren og stolpene som 

står på fjøsgulvet. Disse stoppene understøtter videre drager i fjøshimlingen. 

I etasjeskille fjøs og kjeller er det noen råteskader i bjelkelag og i oppbyggingen av gulvet. 

Det er en søyle, som er fundamentert i kjeller på holdstein.                                                                               

Den går i gjennom fjøset og understøtter drager i fjøshimling og videre kjørebru og 

takkonstruksjon. Søylen har råteskader i kjellernivå . 

Etasjeskiller over fjøset mot loft(fjøsdrev).                                                                          

Himlingen i fjøset er kledd med en tømmermannskledning og det ligger gulv av kantede 

bord opp på fjøsdrevet. I mellom disse sjiktene ligger himlingsbjelkene og her er det isolert 

med flis/høy. Da fjøset var i bruk ble det stor luftfuktighet i fjøsrommet. Denne fuktigheten 

har nok blitt absorbert av det isolerte sjiktet og holdt hele etasjeskillerern fuktig, i tillegg 

har det vært kondensering på oversiden.  

Alt dette har medført at det er råte i storparten av etasjeskilleren. I tillegg har det som 

beskrevet vært settninger i understøttingen av himlingen. Og dette har resultert i at 

himling og delvis himlingsbjelkene er på tur ned i fjøset. 
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Konklusjon 

 

De største skadene finner vi i etasjeskillern mot fjøsdrevet i fjøset, her er det vesentlig også 

å få kontroll på bæringer for den overforliggende konstruksjon. Det er settningskader 

spesielt i østveggen, som må ordnes. Dette er viktig for at lastene fra tak og kjørebru skal 

kunne ledes ned og fordeles slik de opprinnelig var tenkt. I dagens tilstand vil enkelte 

bærepunkt få mere belastning en andre. Det er også veldig viktig å få kontroll på 

reparasjonene som er utført på takkonstruksjonen. Brukaret for låvebrua har store 

utglidninger i område der låvebrua er opplagret. Det må prioriteres og sette brukaret i 

stand. 

Alle disse skader tatt i betraktning så fremstår bygningen ganske så bra. Taket er omlagt 

og hold tett. Opprettingen av bygningen er overkommelig. Fjøsmuren er rimelig bra. 

Tiltaksbehovet vil etter min mening ligge mellom TG2 og TG3 

 

 Hovedbetydning (NS3424) Tiltaksbehov 

TG 0 Ingen symptomer Ingen tiltak nødvendig 

TG 1 Svake symptomer Ordinært vedlikeholdsbehov 

TG 2 Middels kraftige symptomer Moderate utbedringer nødvendig 

TG 3 Kraftige symptomer Store utbedringer nødvendig 

 

Låve/fjøsbygning er selve identiteten til et gårdsbruk. Det er ikke mange gårdsbruk som 

lenger kan skilte med tørrmurte fjøs. En arkitektur som strekker seg så langt tilbake i tid og 

var vanlig her på Toten. I forhold til tunet er bygningen avgjørende, dette er den største 

bygningen på tunet. Fjerner man bygningen vil tunet helt forandre karakter.  

Bruksverdien for bygningen må ses i sammenheng med det som gjenstår av tomten.     

Men det er mulig å ta i bruk bygningen til andre formål en de jordiske. 

Sett i forhold til de andre bygningene kommer låve/fjøsbygningen rett etter stuebygningen 

i forhold til bevaring. 

 

Hilsen 

Roy Eklund/Betonmast byggservice bygningsvernavdelingen 
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Beskrivelse av tilstanden på Vognskjul/skåle 

 

 

Beskrivelse av bygningen 

 

Bygningen er antagelig fra ca år1900. 

Konstruksjonen i tungt bindingsverk er fundamentert på holdstein. 

Den har stående låvepanel som ytterkledning utenom gavl mot vest der det er 

tømmermannskledning. Taket er tekket med enkelkrommet tegl.  

Bygningen er delt inn i tre rom.                                                                                          

Vognskjulet i den vestre delen har doble labankdører og det er lagt gulv i dette rommet. 

Det er i tillegg to skålerom i bygningen med enkle labankdører, disse rommene har jord 

gulv. Det kan se ut som det østre skålerommet er et tilbygg.  
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Bygningsdeler og tilstand 

 

Terreng, grunnforhold 

Terrenget heller fra øst mot vest. Terrenget har i årenes løp bygd seg opp og det har skapt 

noen problemer med settninger og råte i den østre delen av bygningen. 

 

Fundamenter/holdstein 

Det er settninger/telehiv i den søndre delen av bygningen samt et punkt midt på sørvegg.  

 

Bindingsverk 

Det er råte i bunnsvill gavl øst og østre del av langsidene. På nordside er det partier med 

råte i toppsvill, enkelte stolper kan være berørt av råte i disse partiene.  

 

Utvendig kledning 

Det er råte i nedkant av panelet i den østre delen, og det er stedvis enkelte bord som må 

skiftes ellers på bygningen. 

 

Port/dører 

Må strammes opp og enkelte bord må skiftes. 

 

Taktekking 

Det er store partier med manglende og ødelagte stein på nordsiden. På sørside er det 

enkelte områder med manglende stein.                                                                                                         

På møne er steinen på nordsiden som skal henge på øvre rekke fra sørside sklidd i fra så 

mønetekkingen er ikke så bra som den var opprinnelig. 
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Takkonstruksjoner/oppbygging 

Det er lektet for takstein på flistak, under flisa ligger det åsunger(rajer)som igjen er 

montert på sperrearmene.                                                                                                                      

I de områdene taktekkingen er dårlig finner vi råte i hele denne konstruksjonen. 

 

Vindski, vannbord, forbord 

Vindski og vannbord i vest har råte eller mangler, begge vannbord i øst har råte.                 

Forbord på nordsiden har store råteskader. 

 

Bygningen har manglende malerarbeider. 
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Konklusjon 

 

Vognskjul/skålebygningen har i noen områder av takkonstruksjonen vesentlige 

råteskader. Skadene begrenser seg til takkonstruksjonen og den underforliggende 

konstruksjonen er i mindre grad berørt. De største kostnadene vil være å sette i stand 

takkonstruksjonen. Da vil valg av metode også værer vesentlig for kostnadene. 

Tiltaksbehovet for bygningen er på TG3 i og med det er råte i de bærende konstruksjonene. 

 

 Hovedbetydning (NS3424) Tiltaksbehov 

TG 0 Ingen symptomer Ingen tiltak nødvendig 

TG 1 Svake symptomer Ordinært vedlikeholdsbehov 

TG 2 Middels kraftige symptomer Moderate utbedringer nødvendig 

TG 3 Kraftige symptomer Store utbedringer nødvendig 

 

Bygningen har på grunn av tilstanden liten eller ingen bruksverdi.                                         

Settes bygningen i stand vil den kunne få stor bruksverdi.                                                                                                       

Den vi med noen tilpassinger imøtekomme dagens krav/standar på garasje/uthus. 

Bygningen har etter min mening minst betydning av de tre bygningen på tunet. 

Men den ønskes så klart bevart på tunet. 

 

 

 

 

 

Hilsen 

 

Roy Eklund/Betonmast byggservice Bygningsvernavdeling 
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Beskrivelse av tilstanden på skolebygningen 

 

 

Beskrivelse av bygningen 

Den to etasjer store bygningen stod ferdig 1820 og ble tatt i bruk som skole i 1844. Den 

fremskutte arken ble tilbygd i 1930. 

Bygningen er i laftet tømmer som er kledd med en vekselpanel utvendig, innvendig 

varierer kledningen mellom faspanel og slettpanel.  

Den tilbygde arken er i bindingsverk og er innkledd som resten av bygningen.        

Bygningen står på en tørrmur av stedsnær stein(kalkstein)som er på flere steder 

fundamentert rett på fjell. 

Vinduene i bygningen er korsvinduer(sveitserstil) som ble tilført bygningen ca 1880-1890, 

men vinduene i gavlspissene er de originale smårutede i empirestil.  

 

Plan/rominndeling  

 

Kjeller: det er et lite kjellerrom med adgang fra kjellerlem på kjøkkenet i gavl øst.                 

I gavl vest er det et større kjellerrom med adgang fra utvendig dør i kjellermur. 

Første etasje: dobbel trappegang, et stort klasserom, to mindre klasserom og kjøkken. 

Andre etasje: dobbel trappegang, et stort klasserom, et disponibelt rom, resten av etasjen 

er innredet til leilighet med soverom, kjøkken, stue og bad.  

Loft: tre store rom i tillegg til arken som det er begrenset adgang til.  
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Bygningsdeler og tilstand 

 

Terreng, grunnforhold 

Terrenget heller fra øst mot vest dette skaper noe problem med drenering av 

overflatevann/takvann i gavl øst. Grunnforholdene er fjell og grusholdig jord. 

Kjellermur 

Tørrmuren har midt på langvegg sør og hjørne sørvest blitt presset ut, tørrmuren har på 

nord og øst side blitt pusset/innstøpt med betong, her har pussen løsnet mest øst for arken 

og i gavl øst. I begge kjellerrommene er det lite fuktighet. Det er ellers stedvis mindre 

settninger i muren. 

Utvendig kledning 

Det stående panelet er avsluttet med et vannbrett i bunn. I bygningens østre del har 

settninger i bygningen resultert i at panelet har presset ned på vannbrettet og det har 

oppstått et negativt fall på vannbrettet. Her er det råte i nedre del av panel, bunnstokk og 

hjørnekasser. Bygningen er befart/undersøkt fra terrengnivå, men det antas at det kan 

forekomme mindre råteskader i forbindelse med innlisting og vannbrett på vinduene. 

Vinduer 

Alle de 34 vinduene må kittes/males og det er flere vinduer som må restaureres i forhold til 

råteskader. Ytterdørene må males og kittes. 

Taktekking 

Taket er tekket med enkelkrommet tegl og det ligger en undertekking av d-glass papp.  

Den søndre taksiden har ødelagte takstein nederst på hjørne mot vest.                                        

Det er også flere mønepanner som mangler. 

Innvendig i bygningen 

Det er noe usikkert i forhold til arken som er tilbygd på nordsiden med tanke på bjelkelag i 

første etasje og råte. Det ble funnet gamle vannskader i himlingen på arken i andre etasje 

som antagelig har kommet fra kilrennene på arken.                                                                          

Det har også tidligere vært lekkasje ved pipene en gang. 

Ellers fremstår bygningen bra bortsett fra malingsarbeider som trengs ute og inne.     



3 
 

 

Tiltak for og bedre standard og komfort i skolebygningen 

 

Vann og avløp 

Må utbedres og tilpasses dagens behov. 

 

El anlegg 

Må utbedres og tilpasses dagens behov. 

 

Isolering av etasjeskillere og eventuelt vegger 

Bygningen bør etterisoleres i bjelkelag mot kjeller, den beste måten å gjøre det på er å 

montere vekk gulvbordene i første etasje. Da vil man ha full kontroll på den 

underforliggende konstruksjonen og på best mulig måte isolere bjelkelaget. Hvis det er rør 

gjennomføringer som skal gå i bjelkelaget, så har man fri tilgang. Etter bjelkelaget er 

isoler kan man legge det nedmonterte gulvet tilbake. Det må vurderes om det er behov for 

lufting av krypkjeller. Vindtetting er viktig i dette sjiktet. 

Etasjeskiller mot loft i andre etasje er isolert der det er leilighet, dette er gjort fra 

oversiden. Fra loftsiden er det enkel tilgang til bjelkelaget, så dette tiltaket er greit å gjøre 

for resten av loftet og arken. Hvis det er behov for å etterisolere veggene er det 

byggeteknisk best og gjøre det fra yttersiden.    

Vinduer og eventuelt ytterdører 

Vinduene må som tidligere beskrevet restaureres, men for å få et godt resultat med tanke 

på isoleringsverdien bør det ettermonteres varaglassrammer i energiglass. Disse 

monters/hengsles fra innsiden. Det kan være en mulighet å tilføre en isolert dør innen for 

ytterdøra, da de eksisterende ytterdørene har liten isolasjons verdi. 

 

Piper og ildsteder 

Bygningen har to piper. Det er flere ildsteder og en grue på kjøkkenet. Pipene må ses over.  
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Konklusjon 

 

Skolebygningen fremstår med lite feil/mangler, her vil den største kostnaden være å 

tilpasse den for moderne fasiliteter og krav til komfort.                                                          

Bygningen er den mest vesentlige bygningen på tunet, spesielt med tanke på byggets 

funksjon som bolighus. 

Tiltaksbehovet for skolebygningen vil ut fra min vurdering ligge mellom TG1 og TG2 

 

 Hovedbetydning (NS3424) Tiltaksbehov 

TG 0 Ingen symptomer Ingen tiltak nødvendig 

TG 1 Svake symptomer Ordinært vedlikeholdsbehov 

TG 2 Middels kraftige symptomer Moderate utbedringer nødvendig 

TG 3 Kraftige symptomer Store utbedringer nødvendig 

 

Bygningen er vesentlig for innrammingen av tunet, men også historisk er den viktig som 

skolebygning og hovedbygning. Den fremstår også så å si i original forfatning. 

Bygningen bør absolutt bevares. 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen 

 

Roy Eklund/Betonmast byggservice Bygningsvernavdeling. 









 
 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
I PLANSAK 

Rud klokkergård 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAK   1 AV 8  

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. 

 

Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):  Rud klokkergård 

Eiendom (gnr./bnr.):    66/1 

PlanID:     0529145 

Saksnummer:    15/2020 

Saksbehandler:     Anne Merethe Andresen/ Ole Tveiten 

Planinitiativ mottatt:    - 

 

Plantype:  
 Områderegulering 
X Detaljregulering 
 Reguleringsendring 
 Reguleringsendring, mindre endring 

 Reguleringsplan med krav om konsekvensutredning 

 

Møtested:      Rud klokkergård   

Møtedato:      5.11.2015 

Deltakere, forslagstiller: 
- Hans Olav Egge, Feste Kapp AS 
- Aksel Napstad, Toten historeielag 
- Lars Bjerke, Toten historielag 

 
Deltagere, kommunen: 

- Anne Merethe Andresen, Plan 
 
Deltagere, andre:   
 
 
 

1. Hensikten med planarbeidet 

Gårdstun med skole/ museum. Se:  
http://www.mjosmuseet.no/museene/andre_eiendommer  
 
Boligformål. Vurdere bruk og vern av eiendommen før salg. Stiftelsen Toten historielag 
ønsker å selge eiendommen som boligformål. I den sammenheng er det ønskelig å 
omregulere eiendommen til boligformål. Planen skal inneholde en vurdering av bruk og vern 
av eiendommen før salg.

http://www.mjosmuseet.no/museene/andre_eiendommer
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2. Planstatus
Fylkes(del)plan, vedtatt /

X Kommuneplanens arealdel, vedtatt 24.11.2014, ikrafttredelse 20.4.2015
Kommunedelplan, vedtatt /
Reguleringsplan, vedtatt /
Bebyggelsesplan, vedtatt /

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

Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan.
Merknader:

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

Planen vil erstatte deler av følgende planer:
Plannavn :
Planid:
Godkjent dato:
Formål (som blir berørt):

Planavgrensning:
Eiendommens avgrensing, dvs. gnr. 66 bnr. 1

Konsekvensutredning
Planen utløser krav om konsekvensutredning.
Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart.

Merknader:

Aktuelle rikspolitiske retningslinjer:
Samordnet areal - og transportplanlegging
Barn og planlegging
Riks - og fylkesveier
Verna vassdrag /Vernede vassdrag
Arealbruk i flystøysoner
Andre

Merknader:
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3. Kommunale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet:
Kommunale vedtekter
Kommunale retningslinjer/ målsetninger
Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel

Merknader:

4. Krav til varsel om oppstart av planar beid

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Varslet skal inneholde:

1. Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet.

2. Kart med avmerket planavgrensning.

3. Planavgrensning på SOSI - fil til kommunen

4. Brev til grunneiere, offentlige etater og andre berørte interesser, som orienterer om
planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål.

5. Planprogram (dersom planen skal konsekvensutredes).

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

Merknader:

5. Informasjon og medvirkning i skissefasen
Informasjonsmøte
Andre informasjonstiltak

Merknader:
- Behov vurderes. Mest aktuelt i høringsfasen.

6. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering
Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med planarbeidet:

Landskap, estetikk og byggeskikk (fjernvirkning, fortettingspotensial, formspråk,
bebyggelsesmønster, sol - /skyggeforhold)
Merknad:

- Tunet bør vurderes mht. landskapet og byggeskikk for framtidig utvikling.
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Kulturminner og kulturmiljøer 
Merknad: 

- Eiendommen ble i 1977 overdratt fra Raufoss og Vestre Toten Menighetsråd til Toten 
Museum. Fram til nå har området vært en del av Mjøsmuseets anlegg og 
formidlingsarena. Det vil bli viktig med samarbeid med Mjøsmuseene og Oppland 
fylkeskommune. 

- Museumsområde. Viktig med samarbeid med Mjøsmuseene og Oppland 
fylkeskommune. 

 
 
Universell utforming og tilgjengelige boenheter 
Merknad: 

- Lite aktuelt – ev. for ny boligbebyggelse hvis det åpnes for det. 
 
 
Miljøfaglige forhold (luftforurensning, støy, støv, lukt, energibruk) 
Merknad: 

- Ingen kjent forurensing. Ligger i LNF; dvs. at lukt og støv fra jordbruket kan 
forekomme. 

 
 
Sosial infrastruktur(kapasitet innen skole, barnehage og helse osv.) 
Merknad: 

- Bøverbru skole(1,6 km.) 
- Bøverbru barnehage(1,6 km.)  

 
 
Teknisk infrastruktur(kjøreveg, g/s-veg, vann, avløp, el, netttilgang osv.) 
Merknad: 

- Privat veg fra Gjestrumbakkgutua 
- Vannforsyning (Sivesind vannverk eller brønn?) 
- Privat avløpsanlegg fra ca. 1980. Tilstand bør vurderes. 

 
Trafikkforhold 
Merknad: 
 
 
 
Risiko og sårbarhet 
Merknad: 
 
 
 
Folkehelse 
Merknad: 
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Barns interesser 
Merknad: 
 
 
 
Friluftsliv 
Merknad: 
 
 
 
Landbruksinteresser 
Merknad: 
 
 
 
Natur og ressursgrunnlag 
Merknad: 
 
 
 
Verneinteresser 
Merknad: 

- Grad av bygningsvern må avklares i samarbeid med Oppland fylkeskommune, 
Mjøsmuseene, Toten historielag og kommunen. 

- Vurdere behov for sikring av tunet og hva som er nødvendig for å sikre en tilstrekkelig 
tun-virkning i framtida, ev. landskapsvern 

- Vurdere behov for vern av tuntre. 
 
 
Stedsutvikling 
Merknad: 
 
 
 

7. Krav til planforslaget – innhold og materiale 

 Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planmateriell. Vestre Toten bruker 
Gjøvik kommune sin veileder til utforming av planforslag. Se www.gjovik.kommune.no.  

1. Planbeskrivelse  

2. Plankart; siste SOSI-versjon og pdf-fil (digital fremstilling skal godkjennes av kommunen 
før planforslaget kan regnes som komplett) 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Kopi av kunngjøringsannonse og dato for avis/ web-annonse 

5. Kopi av varslingsbrev 

6. Kopi av varslingslisten 

http://www.gjovik.kommune.no/
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7. Kopi av innkomne merknader ved oppstart

8. Forslagsstillers foreløpige vurdering av høringsuttalelsene(inn i planbeskrivelsen)

9. Utfylt sjekkliste for planfaglige t ema

10. Illustrasjonsmateriale

X Spesielle utredningsbehov / tilleggsrapport (jf 4)

Beskriv: Tilstandsrapport av bygninger.

11. Beregningsgrunnlag for gebyr / arealregnskap(inn i planbeskrivelsen)

Merknader:

8. Kart

Grunnkart
X Digitalt grunnkart bestilles på www.infoland.no
X Digitale plandata leveres av kommunen( tepah@vestre - toten.kommune.no )

Det er behov for tilleggsoppmålinger.
Det anbefales oppmåling av planområdet s yttergrenser.

Merknader:

9. Gjennomføring

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

Merknader:

Aktuelle rekkefølgekrav
Ev. behov mht. vern vurderes
Ev. andre behov vurderes

Utbyggingsavtale
Forslagsstiller ønsker å inngå utbyggingsavtale

http://www.infoland.no/
mailto:tepah@vestre-toten.kommune.no
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Det skal forhandles utbyggingsavtale med kommunen parallelt med planprosessen

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

Merknader:

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: Juni 2016
Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag (med
dokumentasjonskrav/utredninger) til kommunen: Ok tober 2016
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 strid 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 prioritert

Merknader:
Framdrift avhe ngig av tilstandsrapport og skjøte på eiendommen.

12. Gebyr mm.
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for
saksbehandling etter plan - og bygningsloven.
http://www.vestre - toten.kommune.no/saksbehandlingsgebyr - plan - og - bygningsloven

Fakturaadresse:
Toten historielag
Sillongenvegen 230
2846 Bøverbru

Tiltaket vil u tløse krav om refusjon for offentlige utgifter til:
Veg
Vann

http://www.vestre-toten.kommune.no/saksbehandlingsgebyr-plan-og-bygningsloven
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Avløp

13. Bekreftelser
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på
det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte
utredn ingsbehov 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 offen tlige
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.

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

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

Referatet er godkjent og mottatt.

For forslagsstiller: //////////////////////////////////////////.


