
Planskjema Oppland –– oppdatert januar 2016 1 

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: 0529143 

. Navn på planen: Toten Kjøtt  

  Formålet med planen: Legge til rette for endring av logistikkmønsteret og utvidelse av næringslokalene til 

Toten Kjøtt. se planprogram for mer informasjon. 
 

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 

 deler av Gjestrumfeltet, vedtatt 
26.11.1986 

  (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 27.11.2014 
deler av Gjestrumfeltet, vedtatt 26.11.1986 

 
 

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. 

Planskjema         1 

Oppstartsannonse/varslingskart         2 

Planprogram med oversiktskart, utsnitt av grunnkartet, 
kommuneplanen,tilgrensende reguelringsplan og flyfoto med 
planavgrensning 

        3 

                    

                    

                    

http://www.planoppland.no/


Planskjema Oppland –– oppdatert januar 2016 2 

 
 

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 23.06.2015 
Kunngjøring om oppstart med annonse i avis  08.02.2016 
Skriftlig varsel til fylkeskommunale og statlige etater  (se adresseliste) 08.02.2016 
Oversending av forslag til planprogram  08.02.2016 
 
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  

08.02.2016                               

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

08.02.2016                               

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

08.02.2016                               

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

08.02.2016                               

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  

08.02.2016                               

      
 

                                    

      
 

                                    

       

Kommune / Nabokommuner       

Vestre Toten kommune 08.02.2016                               

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

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 

08.02.2016             Distribueres av 
kommunen 

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

08.02.2016             Distribueres av 
kommunen 

Kommunelegen  08.02.2016             Distribueres av 
kommunen 

Lokalt brannvesen 08.02.2016             Distribueres av 
kommunen 

Lokalt energiverk 08.02.2016             Distribueres av 
kommunen 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

     

Andre parter, organisasjoner m.v     

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

08.02.2016                   

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

08.02.2016                   

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

08.02.2016                   

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

08.02.2016                   

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

08.02.2016                   

Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn 
postmottak@gjovik.mrhv.no 

08.02.2016                   

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
 

Ev. andre opplysninger  

 

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

. Kommune: Vestre Toten  kommune Plan ID: 0529143 

. Navn på planen: Toten Kjøtt 
 
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 forskiften          

§ 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 ? 

   Det er avsatt er areal til friområde øst for 
Toten Kjøtt i gjeldende reg.plan som 
planlegges omregulert til næringsareal. 

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? 

         

       

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) 

   Tilgangen til idrettsplassen planlegges 
forbedret i forbindelse med utbyggingen 

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) 

   Ikke relevant for dette tiltaket 

 

Medvirkning Ja Nei  Merknad 

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

   Gjøres i form av varsel om oppstart, 
samt åpent møte. 

 

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?    det vil bli benyttet grunnlaget fra 
Innlandsgis.no som viser beregnede 
støysoner fra NORSTØY. 

       

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)? 

  Tilgangen til idrettsplassen planlegges 
forbedret 

 

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 

  Det er planlagt en utvidelse av næringsareal 
mot vest som i dag er avsatt til LNFR. Dette 
er ca. 6 daa med skog på høy bonitet, 
registrert som lettbrukt dyrkbar jord, men det 
ligger inneklemt mellom næringsformål, 
boliger og idrettsplassen. 

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? 

  Det er avsatt er areal til friområde øst for 
Toten Kjøtt i gjødende reg.plan som 
planlegges omregulert til næringsareal, men 
foreløpige registreringer viser at dette 
arealet ikke benyttes som friområde i dag. 

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 

  Planområdet ligger nord for Vesle Bergsjøen 
som er registrert som A, svært viktig (lok. nr. 
67) Dette vil bli nærmere vurdert i ROS-
analyse og NML-vurdering 

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

  Planområdet ligger nord for Vesle Bergsjøen 
som er registrert som A, svært viktig (lok. nr. 
67) Dette vil bli nærmere vurdert i ROS-
analyse og NML-vurdering 

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? 

  Utbyggingen ev næringsbebyggelsen kan 
komme til å ligge nærmere Vesle Bergsjøen 
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enn 100 meter og konsekvensene av dette 
vil bli utredet i planprosessen. 

Berører planen verna vassdrag? (vannstreng og nedbørfelt)         

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

  50 meter 

Er hensyn til miljø og sikkerhet knyttet til vassdrag og energianlegg 
ivaretatt? 

        

 

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? 

  Gjøres ifm. utarbeidelse med planen. Det er 
i tillegg allerede vært drøftet muligheten og 
behovet for en ny avkjørsel fra planområdet 
og direkte ut på Fv. 246. Planprogrammet 
og konsekvensutredningen vil avdekke 
hvilke konsekvenser dette vil ha for 
relevante temaer. 
Etableringen av en ny avkjørsel vil bli 
vurdert ut i fra bla. trafikksikkerhet og være 
betinget av en framtidig trafikkøkning fra 
Toten Kjøtt og ikke økning i antall 
kvadratmeter næringsbebyggelse.  

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

        

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. 

  Den planlagte utvidelsen av næringslokalet 
medfører foreløpig ikke en økning i antall 
turer til og fra planområdet. Det vil bli 
redegjort og utredet for dette temaet 
ytterligere ifm. utarbeidelse med planen. 

 

Kulturvern Ja Nei Merknad 

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

        

    

 

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         

- 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         

 



KUNNGJØRING AV OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN 

«TOTEN KJØTT», 

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 Toten Kjøtt AS. 

 

Planområdet er vist på kartutsnittet under. Planområdet er på ca. 26 daa. Planområdet omfatter 

hovedsakelig eksisterende næringslokaler for foredlingsbedriften Toten Kjøtt, samt en eksisterende 

eneboligtomt (65/5). Toten Kjøtt er en bedrift i vekst og utvikling og bedriften har framtidige behov for å 

kunne utvide lokalene og forbedre logistikken sin i takt med bedriftens utvikling for øvrig.  

I dag kan utvidelser kun skje i form av dispensasjonssaker og dette er ikke en akseptabel eller 

hensiktsmessig metode hverken for Toten Kjøtt eller kommunen som planmyndighet. 

Toten Kjøtts virksomhet er knyttet til videreforedling av kjøttprodukter. I tillegg inngår deler av vegen 

opp til Sportsplassen og deler av Gjestrumvegen i planområdet sammen med tilgrensende LNFR 

arealer vest for Toten Kjøtt og deler av et friområde øst for Toten Kjøtt. Det legges opp til et 

skjermingsbelte mot idrettsplassen og tilstrekkelig grønnstruktur langs den planlagte turvegen mellom 

Gjestrumvegen og idrettsplassen. Planavgrensningen inkluderer deler av Fv. 246 for å vurdere 

muligheten og behovet for å legge til rette for en framtidig direkte avkjørsel på Fv. 246 fra området. 

Det tas forbehold om mindre endringer av plangrensen underveis i planprosessen.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for endring av logistikkmønster og utvidelsen av Toten 

Kjøtt. Dette kan medføre omlegging av Gjestrumvegen som ligger øst for næringslokalene mot 

østsiden av planområdet. Langs deler av Gjestrumvegen er det i gjeldene reguleringsplan sikret gang- 

og sykkelveg og dette planforslaget vil videreføre dette ved en evt omlegging av vegen. Planen 

innebærer en omregulering av LNFR- og Friområder til næringsformål. Planarbeidet skal kartlegge 

konsekvenser for miljø og samfunn og det er i oppstartsmøte med Vestre Toten kommune avklart at 

planen utløser krav om konsekvensutredning. Forslag til planprogram ligges ut på offentlig høring og 

er tilgjengelig på Vestre Toten kommunes nettside og på www.feste.no. 

 

Åpent informasjonsmøte avholdes 07.03.2016 kl 17:00 i lokalene til Toten Kjøtt. Frist for kommentarer/ 

merknader er 23.03.2016. 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 
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FORORD 
 
Feste Kapp AS har på vegne av Toten Kjøtt AS utarbeidet forslag til planprogram for en mulig utvidelse 
av området der Toten Kjøtt er lokalisert i dag. Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 
65/1, 65/105 og 60/64 og hele 65/5og 65/105. Det videre planarbeidet med tilhørende 
konsekvensutredninger for området vil bli utarbeides av Feste Kapp AS. Reguleringsplanen vil bli 
utarbeidet som en detaljreguleringsplan med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for endring av logistikk og utvidelse av Toten Kjøtts 
lokaler. Bedriften har tilstrekkelig plass pr i dag, men stadige endringer i markedssituasjonen og behov for 
en bedre trafikkflyt og logistikk krever at bedriften får utvidelsesmuligheter i kraft av denne 
reguleringsplanen. 
Utvidelsen samsvarer ikke med gjeldende kommuneplan og vil omfatte endring av ulike arealformål. 
Planen vil derfor kunne få en vesentlig virkning for utviklingen av området, og er etter Forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 3 og 4 vurdert å kunne ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. De 
arealene som planlegges omregulert er i dag avsatt til LNFR og Friområde. Kommunen har derfor satt 
krav om at det skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 12 – 
9, samt jf. §§4-1 og 4-2 og Forskrift om konsekvensutredning.  
 
Hovedproblemstillingene for planarbeidet med hensyn til konsekvensutredning vil være knyttet til endret 
arealdisponering, utnyttelsesgrad/tetthet, trafikk og logistikk samt parkeringsforhold.  
 
Planprogrammet er utarbeidet etter plan- og bygningsloven samt forskrift om konsekvensutredning og 
redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning og behov for utredninger av forhold 
som kan ha betydning for miljø og samfunn.  
 
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring samtidig med varsel om oppstart av 
planarbeid for området, jf. plan- og bygningslovens §12-9. Etter at forslag til planprogram har vært på 
høring, vil mottatte merknader vurderes, før forslaget med eventuelle endringer sluttbehandles i 
kommunen. 
 
 
 
 
 
 
Eventuelle merknader sendes innen 23.03.2016 til: 
 
Feste Kapp AS 
v/ Hans Olav H. Egge 
Postboks 113 
2858 Kapp 
E-post: hoe@feste.no 
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1 INNLEDNING 

1.1 Formål med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for endring av logistikkmønster og utvidelsen av Toten 
Kjøtt. Dette kan medføre omlegging av Gjestrumvegen som ligger øst for næringslokalene videre østover. 
Planen innebærer en omregulering av LNF- og Friområder til næringsformål. Planarbeidet skal kartlegge 
konsekvenser for miljø og samfunn. 
 

1.1.1 Vurdering av utredningsplikt 

Hovedhensikten med planprogrammet er å sikre tidlig medvirkning, avklare viktige hensyn i planarbeidet 
og temaer som skal det utredes konsekvenser for. 
 
Omregulering av tilgrensede arealer til næringsformål er ikke i samsvar med gjeldende kommuneplan og 
planen vurderes å kunne ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn jf. Forskrift om 
konsekvensutredninger § 4, vedlegg 2, pkt. 2. Kommunen har satt krav om utarbeidelse av planprogram 
og konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 12-9. Det fastsatte planprogrammet legges til 
grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. 
 
1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 

Planområdet ligger langs Fv. 246 og nordvest for Bøverbru sentrum. Arealet er ca. 26 daa. Områdets 
avgrensing er vist under. 
 

 
 
 
 
 Idrettsplassen 
 
 
 
 
 
 Toten Kjøtt 
 
 
 
 
 Fv.246 
 
 
 
 
 
 

Kartutsnitt av planområdets plassering av dagens næringstomt med bebyggelse i forhold til nærområdet. 
 

 

2 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

2.1 Oppstart 

Forskriften innebærer at det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planleggingen skal 
utarbeides et forslag til planprogram. Dette forslaget legges ut til offentlig ettersyn, samtidig med varsling 
og kunngjøring av oppstart av planarbeidet. Planprogrammet skal ligge ute til høring i 6 uker. Det vil bli 
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avholdt et åpent møte om oppstarten av planarbeidet i denne innledende fasen. Merknader til 
planprogrammet behandles/vedtas av Utvalg for teknisk drift og plansaker (UTP). 
 
Det vedtatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelsen av planforslag med 
konsekvensutredning. Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder 
hvilke forhold som skal konsekvensutredes og hvilke som skal beskrives nærmere i planforslag. 
 
Forskriften stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Det følger derfor at det i hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. 
Prosessen med planprogrammet er en viktig arena for å avklare dette. 
 
2.2 Konsekvensutredning og utarbeidelse av planforslag 

Når planprogrammet er behandlet i UTP og vedtatt i kommunestyret kan utredningsarbeidet starte. 
Konklusjoner i dette arbeidet legger føringer for utarbeidelsen av et reguleringsplanforslag som på nytt 
skal behandles i UTP. 
 
2.3 Offentlig høring av reguleringsplanforslag med konsekvensutredning 

Når UTP har ferdigbehandlet reguleringsplanforslaget med konsekvensutredningen, skal 
forslaget legges ut til høring i 6 uker. Det vil bli avholdt et åpent møte om planforslaget i 
høringsperioden. 
 
2.4 Sluttbehandling 

Etter høringsperioden skal UTP behandle de innkomne merknadene. Når UTP har ferdigbehandlet 
forslaget sendes det til endelig vedtak i kommunestyret. Endelig vedtak i kommunestyret kunngjøres på 
samme måte som høringene, og det er 3 ukers klageadgang på vedtaket. 

 
2.5 Foreløpig framdrift  

Aktivitet Dato 

Varsling av planoppstart og utleggelse av 
planprogram 
Åpent informasjonsmøte på Toten Kjøtt 

08.02. 2016 
 
07.03.2016 

Frist for uttalelse til varsel og planprogram 23.03.2016 
Behandling av planprogram det faste utvalget for 
plansaker. 

Uklart per dags dato 

  
1. gangs behandling det faste utvalget for 
plansaker 

Uklart per dags dato 

Offentlig ettersyn (6 uker)  
2. gangs behandling i det faste utvalget for 
plansaker 

Uklart per dags dato 

Planvedtak i kommunestyret Uklart per dags dato 

 
2.6 Medvirkning 

Oppstart blir varslet i brev/e-post til alle offentlige instanser som skal ha det, aktuelle lag/foreninger, 
naboer og berørte. Det blir også annonsert i Totens blad (som alle husstander får) og på kommunens 
hjemmeside. De innkomne merknadene i forbindelse med oppstarten vil bli behandlet sammen med 
innspill til planprogrammet, og følge saken videre. 
Det kan være behov for møter eller avklaringer med noen av de berørte i området før forslag til plan 
legges fram for politisk behandling. Spesielt gjelder dette for aktuelle lag/foreninger og for barn/ unge, 
men også berørte grunneiere og andre parter som evt. blir aktuelle under planarbeidet. Formen på 
møtene diskuteres med partene. Før eller under høringa av reguleringsplanforslaget vil det bli arrangert 
et åpent møte. Planprogrammet, konsekvensanalysen og planforslag vil gå til høring til de samme 
partene som fikk det første oppstartsvarselet.  



 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Planprogram Toten Kjøtt, Vestre Toten kommune  Plan-ID: 0529143 
FESTE KAPP AS                    Side 6 

 

3 AKTUELLE GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 

3.1 Lover og forskrifter 

Følgende lover og forskrifter har relevans ved planlegging av tiltaket:  

 Plan- og bygningsloven 

 Forskrift om konsekvensutredninger 

 Naturmangfoldloven 
 

3.2 Statlige planforutsetninger 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (Kommunal- og 

 moderniseringsdepartementet, 26.09.2014) 

 Rikspolitisk retningslinje T-1442/2012 – Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen 
(Klima og Miljødepartementet) 

 Rundskriv, T-2/08 – Om barn og planlegging (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 
 

3.3 Kommunale rammer og planforutsetninger 

3.3.1 Kommuneplanen 

I kommuneplanen (2012-2023 for Vestre Toten kommune, vedtatt 27.11.2014) er planområdet avsatt til 
næringsvirksomhet, boligbebyggelse, LNFR, Friområde, samt vegformål. 

 

 
Utsnitt av kommuneplanen. 

 
3.3.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet omfattes i dag en eldre reguleringsplan (Gjestrumfeltet, vedtatt 29.10.1986) i form av et 
friområde i øst. I tillegg er det i denne planen regulert inn veg og framtidig GS-veg langs Gjestrumvegen. I 
samme reguleringsplan er det et etablert eneboligfelt nordøst for planområdet avsatt til byggeområde-
boliger. 

 



 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Planprogram Toten Kjøtt, Vestre Toten kommune  Plan-ID: 0529143 
FESTE KAPP AS                    Side 7 

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i nærområdet. Den største delen av planområdet er uregulert, men 
det er en del i øst som er regulert til friområde. 

 

 

4 DAGENS SITUASJON 

4.1 Beliggenhet, eiendomsforhold, bebyggelse og adkomst 

Planområdet ligger nordvest for Bøverbru sentrum, langs Fv. 246 og sør for idrettsplassen på Bøverbru. 
Det består per i dag av noe LNFR areal. En liten eneboligtomt, næringstomten til Toten Kjøtt og et areal 
som nevnt er avsatt til Friområde. Dette arealet er ikke opparbeidet på noe måte, men er skogkledd med 
blandingsskog og er ganske fuktig i den søndre delen ned mot Gjestrumvegen. Terrenget heller svakt 
mot syd og mot Fv. 246 og tjernet Vesle Bergsjøen som ligger sør for planområdet, på den andre siden 
av Fv. 246. Det finnes ingen bekker innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet, men det er en 
drensgrøft øst for Toten Kjøtt. 

 

 
Utsnitt kart over eiendomsforholdene. 
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Planområdet er på ca. 26 daa. Planområdet omfatter deler av eiendommene gnr./bnr. 65/1, 65/105 og 
60/64 og hele 65/5 og 65/105. 
 
Eneboligen som inngår i planområdet eies av Toten Kjøtt og leies ut. Toten Kjøtt er en bedrift som 
hovedsakelig driver med videreforedling av kjøttprodukter og lokalene er tilpasset driften. 
Boligbebyggelsen nordøst for området er tradisjonelle eneboliger med garasje og hage. 
Det går en del veger gjennom området og planprosessen skal kartlegge om noen av disse skal 
flyttes/justeres for å forbedre logistikken og trafikksikkerheten. Det legges opp til et skjermingsbelte mot 
idrettsplassen og tilstrekkelig grønnstruktur langs den planlagte turvegen mellom Gjestrumvegen og 
idrettsplassen. 
 
Planområdet har atkomst fra Gjestrumvegen som kobler seg på Gimlevegen i Bøverbru sentrum. 
Gjestrumvegen går fram til Toten Kjøtt og opp til boligfeltet. Det er også en avkjørsel fra Fv. 246 som går 
opp til idrettsplassen. Det er ikke gjennomkjøring mellom vegen opp til idrettsplassen og Gjestrumvegen 
langs Toten Kjøtt. 

 
 
 

5 ALTERNATIVER 

5.1 Bakgrunn 

På grunn av byggets plassering og krav til logistikk inne i bygget er det noe trangt mot øst mht. 
varelevering. Bedriften ønsker også å regulere et tilstrekkelig stort areal til sin virksomhet slik at de kan 
utvide raskt ved framtidige behov. Utvidelser fram til nå har skjedde form av dispensasjonssaker noe som 
er tidkrevende og gir liten fleksibilitet og forutsigbarhet for alle parter. 
 
Det ble i oppstartsmøtet diskutert om bedriften bør ha direkte adkomst fra fylkesveg 246 via adkomsten til 
idrettsplassen for å unngå å føre store lastebiler inn i sentrum av Bøverbru og inn mot boligområdet. 
Dette har vært drøftet med Statens vegvesen og vil bli vurdert i planprosessen. Derfor omfatter 
planområdet et tilstrekkelig areal mot vest. 
 
Atkomstløsning og utnyttelse av planområdet vil bli en del av vurderingen av alternativene. Høy 
utnyttelsesgrad legges til grunn i begge alternativene. 
 
5.2 Utredningsalternativer 

5.2.1 0- alternativet 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal et referansealternativ vurderes (såkalt 0-alternatv). 
0-alternativet beskrives både for å se hvordan området utvikles uten videre utbygging i planområdet og 
for å gjøre en vurdering av effekten for området ved ny utbygging av de ulike alternativene. 
Referansealternativet utdypes nærmere i konsekvensutredningen. 0-alternativet innebærer fortsatt drift 
innenfor dagens næringslokaler. Dette innebærer ingen mulighet for utvidelse av dagens virksomhet. 
 

5.2.2  Alternativ A: Utvidelse av næringsformålet til ønsket situasjon for Toten Kjøtt 

Alternativet medfører en omregulering av LNFR arealer nordvest for og konsekvenser ved denne 
arealendringen.  Alternativet innebærer også omregulering av Friområde øst for Toten Kjøtt. Det skal 
også vurderes hvilke konsekvenser tiltaket kan ha for trafikksituasjonen, herunder sikkerhet og 
trafikkmengde. Alternativet innebærer utredning av konsekvensene ved å legge om/flytte den delen av 
Gjestrumvegen som ligger rett vest for Toten Kjøtt. 
Dette alternativet skal også utrede mulighetene og konsekvensene for en ny avkjørsel fra planområdet og 
direkte ut på Fv. 246. 
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6 BEHOV FOR UTREDNINGER 

Under er det satt opp en oversikt over hva som skal utredes, samt metode. I de tilfeller hvor 
planforslaget kan få negative konsekvenser, skal det beskrives forslag til avbøtende tiltak. 
 
6.1 Forhold til overordnede planer mm. 

Forhold som skal utredes og belyses: 
 

 Forholdet til vedtatte reguleringsplaner i området 

 Forholdet til kommuneplanen og kommuneplanens arealdel 

 Forholdet til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

 Forholdet til Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
Metode: Beskrivelse. 
 
Temaer som er omtalt i oppstartsreferatet, men som ikke spesifikt skal konsekvensutredes vil bli 
beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. 
 
6.2 Barn og unges interesser 

Forhold som skal utredes og belyses: 

 Barn og unges bruk av området i dag 

 Muligheter for den framtidige bruken av området og konsekvenser for barn og unge 

 Tiltakets påvirkning på barn og unges tilgang til viktige områder (idrettsplassen) i nærområdet. 
Metode: Beskrivelse, og innhenting av lokalkunnskap om dagens situasjon, samt nyregistreringer ved 
behov. 
 
6.3 Natur og miljø 

Forhold som skal utredes og belyses: 

 Konsekvenser for biologisk mangfold herunder vurdering av konsekvenser for Vesle Bergsjøen. 
Metode: Beskrivelse, NML-vurdering og ROS-analyse 
 
6.4 Landbruksinteresser 

Forhold som skal utredes og belyses: 

 Utvidelsens konsekvenser for jord- og skogbruk innenfor LNFR området 
Metode: Konsekvensene for jord- og skogbruksområdet skal beskrives. Beskrivelsen skal inneholde et 
arealregnskap som viser størrelsen på landbruksområder som omdisponeres. 
 
 
6.5 Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder 

Forhold som skal utredes og belyses: 

 Dagens situasjon 

 Tiltakets konsekvenser for framtidig tilgang til idrettsplassen, turveger og friområdet mot øst. 
Metode: Beskrivelse, og nyregistreringer ved behov. 
 
6.6 Trafikkforhold 

Forhold som skal utredes og belyses: 

 Omleggingen av deler av Gjestrumvegen samt gang- og sykkelveg som ligger inne i gjeldende 
reguleringsplan. 

 Omlegging av vegen opp til idrettsplassen innenfor planområdet. 

 Adkomstløsning og trafikkmønster. 

 Behov for ny avkjørsel ut på Fv. 246 og konsekvenser for de øvrige brukerne av området 
Metode: Beskrivelse, innhenting av lokalkunnskap og dialog med SVV. 










