
 

 

 

 
 
 
Til 
Adressater i henhold til liste 
 
 
 
 

Kapp 18.03.2018 

 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid  

Detaljregulering for Storgata 7 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Storgata 7.  Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne 
av Storgata 7 Gjøvik AS. 

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 67/1038 samt deler av 67/1035, og 
tilstøtende vegareal i Bakkegata og Storgata.  

Området fremkommer av vedlagt kartutsnitt.  

Eiendommen er en del av den gamle reguleringsplanen «del av Gjøvik sentrum», 
vedtatt 24.05.1973. På grunn av planens alder er det kommuneplanens 
bestemmelser som vil gi føringer for ny reguleringsplan. Eiendommen er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til sentrumsformål.  

Hensikten med reguleringen vil være å endre bruken av 2. og 3. etasje av bygget fra 
kontor til bolig, og å bygge på en tilbaketrukket 4. etasje. Gjennom dette legges det 
til rette for inntil 16 leiligheter. Forretningsformål på første plan skal opprettholdes. 

Planforslaget bygger på skisser av bebyggelsen utarbeidet av KONTUR AS. Skissene 
er tilgjengelig sammen med varslingsmaterialet på hjemmesidene til Gjøvik 
kommune og på feste.no/varsel-om-planarbeid.   

Merknader til planarbeidet rettes til oss innen 10.04.2019 og sendes til 
en@feste.no 

Det vil bli ny mulighet til å uttale seg til planen ved utlegging av planforslag til 
offentlig ettersyn på et senere tidspunkt.  

Med vennlig hilsen 

Einar Nordengen 
Feste Kapp AS 
Postboks 113 
2858 Kapp 
 
Kopi: 



 

 

Storgata 7 Gjøvik AS 
Co. Firstcorp AS 
Slemdalsveien 70 B  
 
 
Gjøvik kommune 
postmottak@gjovik.kommune.no 
 
 
Kunngjøringsmaterialet består av: 
01 Varslingsbrev (dette dokumentet) 
02  Kopi av varslingsannonse  

(til offentlige myndigheter) 
03  Planområdets begrensning på grunnkart 
04 Planområdets begrensning vist i kommuneplanens arealdel  

(til offentlig myndigheter) 
05 Planområdets begrensning vist i reguleringsplanbasen  

(til offentlige myndigheter) 
06 Planskjema 
 (til offentlige myndigheter) 
07 Referat fra oppstartsmøte  

(til offentlige myndigheter) 
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OPPSTARTSREFERAT 

Detaljregulering for Storgata 7 
 

Oppstartsmøte 

Dato 11. desember 2018 

Sted Gjøvik rådhus, Øvre Torvgate 26 

Saksnummer 18/10567 

PlanID 05020431 

Planinitiativ mottatt 24. oktober 2018 

Plantype Detaljreguleringsplan 

 

1. Møtedeltakere og kontaktpersoner  

jf. planforskriften1 § 2, andre ledd bokstav h) 

Fagkyndig  

Firma Feste Kapp AS 

Organisasjonsnummer 992 979 321 

Adresse Postboks 113, 2858 KAPP 

Telefonnummer 991 06 114 

E-post en@feste.no 

Kontaktperson Einar Nordengen 

Forslagsstiller 

Firma/privatperson Storgata 7 Gjøvik AS 

Organisasjonsnummer 995 476 916   

Adresse Co. Firstcorp AS, Slemdalsveien 70B, 0370 OSLO 

Telefonnummer  

Postmottak e-post:   

Kontaktperson  Thorstein Saanum 

E-post Thorstein.saanum@firstcorp.no 

Gebyr 

Fakturaadresse: Forslagsstiller 

  

                                            
1 Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, 
ikrafttredelse 01.01.2018 
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Forslagsstiller - andre faglige representanter 

Firma Kontur AS 

Navn Knut Reiten 

E-post Knut.Reiten@kontur.as 

Telefon  

Gjøvik kommune - planmyndighet  

Saksbehandler  Anna Ekrem 

E-post Anna.Ekrem@gjovik.kommune.no 

Telefon 908 65 881 

 
Navn  Martine H. Wilberg 

E-post Martine-Henriette.Wilberg@gjovik.kommune.no 

Telefon 948 07 215 

Gjøvik kommune – fagansvarlige  

Kommuneoverlege Siri Fuglem Berg 

E-post Siri.Fuglem-Berg@gjovik.kommune.no 

Telefon 907 01 011 

 
AFT – Byggesak Pål-Arne Bustad (møtedeltager) 

E-post Pal-Arne.Bustad@gjovik.kommune.no 

Telefon  

 
SAM - Utbygging Rolf Perjord (møtedeltager) 

E-post Rolf.Perjord@gjovik.kommune.no 

Telefon  

 
AFT – Brannvesenet Jan Tore Karlsen 

E-post Jan-Tore.Karlsen@gjovik.kommune.no 

Telefon  

 
AFT – Teknisk drift 

Vann og avløp 
Per Seiersten 

E-post per.seiersten@gjovik.kommune.no 

Telefon 902 49 619 

 
AFT - Bymiljø (Veg) Jørn Håvard Øversveen (møtedeltager) 

E-post Jorn-Havard.Oversveen@gjovik.kommune.no 

Telefon  
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2. Innledende informasjon om forslaget i planinitiativet 

Formålet med planen, jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav a)  

Hensikten med reguleringen vil være å bruksendre deler av bygget fra kontor til bolig, og 
gjennom dette legge til rette for inntil 16 leiligheter. Forretning på første plan skal 

opprettholdes. 
--- 
Forslagsstiller mener det er et marked for mindre leiligheter i sentrum, og viser til at det 

samme ikke gjelder for kontorlokaler. Kontorlokalene i 2. og 3. etasje i Storgata 7 har ikke vært 
utleid på snart 3 år. 

 

Planområdet og planarbeidets virkninger utenfor planområdet, jf. planforskriften § 1, andre 

ledd, bokstav b) 

Planområdet består av eiendommen gbnr. 67/1038, med tilhørende del av gatenettet i 

Bakkegata og Storgata. 
 
Planens virkning utenfor planområdet knytter seg i hovedsak til visuell opplevelse. Det er 

ønsket å gjennomføre en totalrenovering av bygget. Dette innebærer utskifting av eksisterende 
fasadeplater. I tillegg er det ønskelig å utvide øverste etasje. 
--- 

Kommuneplanens arealdels bestemmelse § 18-1 legger til grunn et krav om felles planlegging for 
alle eiendommer innenfor et kvartal i Gjøvik sentrum. På et innledende møte med kommunen 
er det tidligere gitt aksept for å fravike denne bestemmelsen. Det må likevel komme fram av 

planmaterialet at dette er fraveket, og hvilke hensyn som ble vektlagt i denne sammenheng. 
 
Gjøvik kommune mener imidlertid at det ville vært en fordel for prosjektet om planområdet ble 

utvidet noe for å ha mulighet til å se på fellesløsninger i tilknytning til bakgården. 
 
Eiendommen er sentral i gågata, og tiltak må vurderes nøye med hensyn på Storgata som 

helhet. Storgata er ført opp på NB!-lista til Riksantikvaren som kulturmiljø med nasjonal 
interesse, og planleggingen må avdekke hvilke hensyn som er viktige, og ivareta at nye tiltak i 
området er innenfor hva området tåler. 

 
Veilederen «Storgata Gjøvik – fasader & skilting» (juli 2009) legger også føringer for behandling 
av tiltak i tilknytning til Storgata, og må tas med i vurderingen. 

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak, jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav c) 

Kontur AS har utarbeidet forslag til nye planløsninger og renovering av fasade. 
Kjeller: 
Det foreslås å omgjøre kjelleren til et minilageranlegg bestående av et utvalg av 

lagerstørrelser på henholdsvis 5, 7,5 og 10 m2, i alt 23 lagere. Arealstørrelse og antall vil være 
åpent, og faslegges ikke i reguleringen, emn dette er intensjonen for arealbruken pr. dags 
dato. Tilgang til lagrene blir via eksisterende heis og trapp fra bakgården. 

Kjelleren rommer også et eksisterende tilfluktsrom. Dette foreslås som fellesareal for 
leilighetene, samt areal for sportsboder for leilighetene. 
Plan 1: 

Skisseprosjektet viser ombygging av Toten Sparebanks lokaler. Det planlegges videreført 
forretningsvirksomhet på plan 1. 
Plan 2-3: 

Foreløpige planer viser 8 stk. 2-romsleiligheter (BRA 54,7 m2), 2 stk. 3-romsleiligheter (BRA 
92,1 m2) og 2 stk. 4-romsleiligheter (BRA 103,6 m2). Alle leiligheter har livsløpstandard og 
egen sør-vestvendt balkong (mot Bakkegata). 

Plan 4: 
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Foreløpige planer viser 4 stk. leiligheter. Alle leiligheter vil få livsløpsstandard og disse 
leilighetene har en egen, større sør-vestvendt takterrasse. 
I sum vil ombyggingen legge til rette for 16 leiligheter. 

Plan 5: 
Det foreslås etablert felles uteoppholdsareal for alle boenhteter på takflaten. Eksisterende 
trappeløp og heissjakt forlenges. 

Samlet vil det være mulig å etablere 337 m2 lekeareal. 
Fasader: 
Utvendig «curtain-wall»-kledning av glass og aluminium rives på alle fasader, og erstattes av 

ny platekledning/metallkledning. Alle vinduer i plan 2 og 3 må påregnes å skiftes, men 
åpningen i yttervegg (vindusstørrelser) er valgt å beholdes i fasade mot innkjøring og mot 
bakgården. 

--- 
Det er forslått å bygge på en ny etasje, som i planinitiativet har tilbaketrukket fasade fra 
Bakkegata. Med tanke på hensynet til Storgata (skala) vil kommunen stille krav om 

tilbaketrukket fasade fra Storgata, dersom det skal åpnes for å øke byggehøyden. Skalaen i 
kvartalet tilsier at det er enklere å akseptere økt høyde i området nærmerst Nedre Torvgate 
hvor bebyggelse er av en annen karakter og høyde, enn ut mot Storgata. 

 
Forslagsstiller opplyser at hele bygget vil bli oppgradert ihht kravene i TEK 17.  
 

Forslagsstiller bemerker at bygningen er en hjørnegård, med de begrensninger dette medfører 
for utnyttelsen, spesielt når det gjelde å få til gjenomgående leiligheter. 
 

I bestemmelsene om støy i kommuneplanens arealdel § 7-1.1, er planområdet innenfor 
avvikssone for støy (bestemmelsesområde 8), hvor støyfølsomt bruksformål kan etableres 
innenfor rød støysone under visse forutsetninger. En av forutsetningene er at alle boenheter 

skal være gjennomgående og ha en stille side. 
 
Det er usikkerhet knyttet til støynivå og evt. utslag for støysone langs Bakkegata/Storgata, og 

forslagsstiller må sørge for en støyfaglig utredning før det kan tas stilling til om det vil være 
krav om gjennomgående leiligheter. Støyfaglig utredning legges også til grunn for utforming og 
plassering av uteoppholdsareal, og evt. støydempende tiltak. 

  
Gjennomgående leiligheter innebærer i tillegg til støyforholdet også bedre lysforhold i 
leiligheten, og dermed økt bokvalitet. Det er planlagt noen mindre, ikke gjennomgående 

leiligheter på plan 2 og 3. Løsningen for de minste leilighetene vurderes nærmere med tanke på 
bokvalitet, og det må ses nærmere på mulighetene for å oppnå gjennomgående leiligheter. 
 

Forslagsstiller vil fjerne baldakin mot Bakkegata. Dette er i tråd med anbefalingen i skilt- og 
fasadeveilederen, men det skal sies at baldakiner har en bruksverdi for gående i gatenettet. 
Baldakinen erstattes delvis med utkragende balkonger. Reguleringsplanen må i tilfelle tillate 

utkragingen. Balkonger ut mot Storgata er ikke ønskelig fra kommunens side. 
 
Oppgradering av fortau langs Bakkegata følger av gatebruksplanen – for hvert nye byggeprosjekt 

skal det bidras til oppgardering av tilliggende areal. Forbedring av «hjørnet» under taket hvor 
det i dag er en kant. 
 

Felles uteoppholdsareal for boligene legges til rette på taket (plan 5). Lekeplassveilederen 
stiller krav om at dersom det skal tillates kun uteoppholdsareal på tak, må konstruksjonen tåle 
masser for beplantning på taket. 

 
Forslagsstiller presenterer en fasaderenovering som innebærer detaljering og bæring i limtre 
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(balkongene). Gjøvik kommune ønsker at det vurderes nærmere om tre kan tas i bruk i større 
grad på fasaden. 
 

Når det gjelder byggeskikk og estetikk stiller kommuneplanens arealdel § 7-2 krav: I plansaken 
skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske kvaliteter, både i forhold 
til seg selv og i forhold til nære omgivelser. I denne saken anses ikke fjernvirkningen å være 

relevant. 
 
 

Utbyggingsvolum og byggehøyder,  jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav d) 

Eksisterende bygning påbygges et nytt plan 4 med en ca. 3 m inntrukket fasade mot Bakkegata 

som rommer private takterrasser for dette nye planet. 
I tillegg etableres en felles takterrasse og lekeareal på et nytt plan 5. Plan 5 er inntrukket 
tilsvarende inntrukket fra eksisterende fasade mot Bakkegata som plan 4. 

På plan 5 er det er nytt takoppbygg for å videreføre eksisterende trapp og heis i bygget opp til 
planet. 
Høyde på eksisterende bygg økes altså med en etasje (ca. 3,5 m), pluss takoppbygg for 

trapp/heis inn mot bakgården (ca. 3,0 m). 
--- 
Ny 4. etasje er foreslått tilbaketrukket fra fasade mot Bakkegata, men ikke fra Storgata. Av 

hensyn til helheten langs Storgata, må volum og høyde tilpasses jf. Fasadeveileder og tidl. 
Sentrumsanalyse. Gjøvik kommune vil fastholde at fasaden må trekkes tilbake fra Storgata 
dersom byggehøyden skal økes. 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet, jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav e) 

Bygget konvertertes fra i dag å være et rent forretning/kontorbygg til forretning og 
leiligheter. Alle leiligheter har gode lysforhold og egne private sør-øst/sør-vestvendte 
uteoppholdsareal som balkong eller takterrasse. 

I tillegg har leilighetene en felles takterrasse og lekeareal på plan 5 som har sol og utsikt i alle 
himmelretninger. 
Alle leiligheter har livsløpsstandard og bygget blir universelt tilpasset. 

--- 
Ved konvertering fra forretningsbygg til boligbygg er det utfordrende å ivareta god bolig- og 
bokvalitet. Forslagsstiller må ha fokus på gode løsninger, jf. tidligere punkt. 

 
Å legge til rette for boliger som kun har uteoppholdsareal på tak er ikke heldig, og det bør i 
planarbeidet vurderes løsninger som omfatter uteoppholdsareal på bakkenivå. 

 

Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser, jf. planforskriften § 1, andre 
ledd, bokstav f) 

Bygget bidrar til etablering av flere boliger i sentrum, som i sin tur aktiviserer 
sentrumsfunksjonene både i og utenfor forretningenes åpningstider. 

Eksisterende bygg, som med sin markante 60-tallsfasade, har vært en kontrast til noe av den 
øvrige bebyggelse i Storgata og Bakkegata, ombygges til et fasadeuttrykk som i større grad 
både i form, detaljering, materialbruk og farger, svarer opp omgivelsene. 

Byggets økning i volum og høyder holdes innen omkringliggende bebyggelses dimensjoner. 
Dagens sammenhengende baldakin over fortauet langs Bakkegata rives og erstattes av 
enkeltstående balkonger som er «holdt fast» i fasaden av vertikale skiver av massivtre. 

Sammen med horisontale dragere av limtre for bæring av nytt tak over plan 4, utgjør disse 
elementene en ny og mer detaljrik artikulering av fasadene spesielt mot Bakkegata. 
Ved at byggets volumøkning i stor grad kommer ved påbygging som er tilbaketrukket fra den 

etablerte fasadelinjen mot gatene, påvirker byggets økte høyden i mindre grad opplevelsen av 
byggets høyder og den frie himmelen sett fra gatenivå. Sol- og skyggeforhold på gatenivå blir 
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tilnærmet som i dag. 
--- 
Det er positivt at det gjøres grep for å dempe og tilpasse fasadene til omgivelsene. Kommunen 

oppfordrer forslagsstiller til å vurdere ytterligere tiltak og bruk av tre. 
 
Byggevolum- /høyde bør imidlertid vurderes nærmere i samråd med kommunen for å oppnå 

best mulig løsning for å ivareta kulturmiljøet i Storgata, jf. NB!-lista, verneplanen for sentrum, 
skilt & fasadeveileder og sentrumsanalyse fra 1998 må legges til grunn for vurderinger. 
 

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

Hvilke føringer gir 

overordnede planer for 
planområdet, og i hvilken 
grad følger prosjektet 

opp disse føringene? 

Gjeldende kommuneplan 

Området er avsatt til sentrumsformål. Sentrumsformål innbefatter 

boliger. Planforslaget vil ikke stride mot kommuneplanen. 

Kommuneplanens bestemmelser for parkering, uteareal og 

avbøtende tiltak for støy gjelder med mindre annet blir vedtatt 
gjennom planprosessen. 
--- 

Kommuneplanens arealdel har krav om felles planlegging kvartalsvis 

i sentrum. Når dette fravikes må situasjonen beskrives, og det må 
vises hvordan helheten i kvartalet skal ivaretas uten at det er en del 

av reguleringen. 

Kommuneplanens føringer når det gjelder Formings-, miljø- og 

funksjonskrav (kap. 6), Miljøkvalitet og estetikk (kap. 7) og Bevaring 

av bygningsmiljæ (kap. 8) må sørskilt vurderes i prosjektet. 

 

Gjeldende og igangsatte reguleringsplan(er), jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir 

gjeldende 

reguleringsplan for 
planområdet og i hvilken 
grad følger prosjektet 

opp disse føringene? 

 

Planområdet er en del av den gamle reguleringsplanen del av 

Gjøvik sentrum, vedtatt 24.05.1973. På grunn av planens alder 

legges det til grunn at det er kommuneplanens bestemmelser som 
vil gi føringer for ny reguleringsplan. 

Ny reguleringsplan for Storgata 7 skal erstatte deler av gjeldende 

plan. 

--- 

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet , jf. planforskriften § 1, andre ledd, 

bokstav h) 

Det legges til grunn at planen i begrenset grad berører omgivelsene, og at det ikke er 

vesentlige interesser som blir berørt. 

--- 

Storgata 7 ligger i et sentralt kryss i Storgata som er byens handlegate og gågate. Storgata som 

kulturmiljø, jf. NB!-lista til Riksantikvaren tilsier at planen berører vesentlige interesser. 
Nabobygning i Storgata er i verneplanen for sentrum angitt med vernegrad 2, og nødvendige 
hensyn må tas til denne. 

Generelt vil alle tiltak i Gjøvik sentrum være av interesse for offentligheten/innbyggerne og 
brukerne av byen. 

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet, jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav i) 

Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse etter nyeste mal fra DSB. Analysearbeidet vil avklare 

behov for eventuelle avbøtende tiltak, og en plan for hvordan videre oppfølging blir hjemøet i 
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planen. 

Forslagsstillers innledende vurdering er at en ny regulering ikke endrer det 
samfunnssikkerhetsmessige aspektet i forhold til dagens bruk av eiendommen. 

--- 

En endring fra kontorbygg til boligbygg vil endre grunnlaget for vurdering av risiko-og sårbarhet, 

og dersom det blir funnet behov for tiltak skal disse følges opp i planarbeidet. 

 

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart, jf. 

planforskriften § 1, andre ledd, bokstav j) 

Det vil bli benyttet en varslingsliste i tråd med tidligere innarbeidet praksis. Følgende aktører 

vil bli tilskrevet ved e-post eller brev ved kunngjøring om oppstart av planarbeidet: 

- Fylkesmannen 
- Oppland fylkeskommune 
- Statens vegvesen 
- Eidsiva 
- Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn 

--- 

 

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte, jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav k) 

Den ordinære planprosessen vil ivareta nødvendig medvirkningsbehov. I tillegg vil det bli ført 
direkte dialog mot berørte naboeiendommer. 
--- 

Det ble i oppstartsmøtet ikke drøftet behov for medvirkning utover det som følger av ordinær 
planprosess. 

Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 

kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt, jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav l) 

Bruksendringen innenfor allerede angitt sentrumsformål i kommuneplanen anses å være en 

problemstilling som skal drøftes og begrunnes godt i planbeskrivelse, men forholdene er på 

ingen måte så omfattende at de krever metodisk behandling etter KU-forskriften. 

--- 

Gjøvik kommune sier seg enig i denne vurderingen. 

Fakta om planforslaget 

Planområde/avgrensning Gbnr. 67/1038 (Storgata 7) 

Planområdet totalt (m2): 704 m2 

Foreslåtte arealformål Bolig/Forretning/Kontor og samferdsel 

Uteoppholdsarealer  Private UOA balkong, Felles UOA takterrasse 

Høyde (byggenes høyde 

og kotehøyde m.o.h) 

4 etasjer, høyde ikke oppgitt (eksisterende bygg økes med en etasje 

(ca. 3,5 m)) pluss bygg for trapp/heissjakt (ca. 3,0 m). 

Utnyttelse (BRA og BYA) Ikke oppgitt 

Bolig – areal/enheter 
16 leiligheter, 8 stk. – BRA 54,7 m2, 2 stk. – BRA 92,1 m2, 2 stk. – 

BRA 103,6 m2, 4 stk. – BRA ? 

Næringsareal 1. etasje – forretning/kontor 
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Parkering Begrenset parkering på egen grunn/disponibelt (4-5 p-plasser) 

Avstand til nærmeste 

bussholdeplass 
Ikke oppgitt, sentrumsnært. 

Skal eksisterende 

bebyggelse rives? 
Nei 

 

3. Spørsmål som forslagsstilleren ønsker avklart 

Parkering: 

Det er ikke parkeringskapasitet på egen grunn for leilighetene. Det må vurderes alternative 
løsninger for parkeringen. Ønskes avklart i oppstartsmøtet. 

--- 

Forslagsstiller ønsker bruk av frikjøpsordningen ihht. kommuneplanens arealdel § 6-5.8. 

Kommunens holdning er at parkering i utgangspunktet skal løses på egen grunn eller på annet 
nærliggende areal gjennom avtale om bruk. Frikjøpsordningen er en siste utveg, dersom det 

viser seg vanskelig å innfri kravene på annen måte. 

Kommunen mener det er uheldig å planlegge et antall boliger uten å ha tilgjengelig areal til 
parkering. Muligheter for fellesløsninger sammen med flere i kvartalet/nabokvartaler bør 

utredes, og forslagsstiller må vise til konkrete vurderinger av alternativene, og beskrive og 
argumentere for valgt løsning. 

Viser utover dette til vurderinger under de ulike punktene ovenfor. 

 

Nærlekeplass/uteopphold: 

Det er ikke mulig å etablere egen nærlekeplass på bakkeplan, men gode felles 

uteoppholdsarealer oppnås på takflate. 

--- 

Veileder for leke- og aktivitetsområder kap 2.3 beskriver lokalisering av lekeplass, og krav 

dersom takterrasse skal medregnes: 

«Leke- og uteoppholdsarealer bør i hovedsak legges på bakkeplan, men felles 
terrasser/takterrasser kan vurderes som felles uteoppholdsareal på spesifikke tomter i 

sentrum der det er begrenset plass. Dersom takterrasser medregnes som en del av det formelle 
kravet til felles uteoppholdsareal settes det krav til konstruksjonen slik at terrassen tåler 
jordmasser og kan opparbeides med beplantning. Takterrassen skal utformes og sikre 

tilfredsstillende støy, vind- og solforhold. Ventilasjonsanlegget bør plasseres slik at det ikke 
skaper unødvendig støy. Hagen bør deles inn i mindre rom som gir plass til flere mindre 
grupper.»  

Planen må viser til vurderinger av alternativer til felles uteoppholdsareal kun på takterrasser, 
og begrunne valg av løsning. 

 

Ikke drøftet nærmere på oppstartsmøtet, men kan være et alternativ: Avtale om anleggsbidrag 
til områdelekeplass/aktivitetsområde, som en del av å innfri krav til uteoppholdsareal, og for å 
oppnå en andel UOA på bakkenivå. (Drøftes videre i planprosessen om aktuelt). 

 

Gjennomgående leiligheter:  

Bygningen er ikke tilpasset et eventuelt krav om gjennomgående leiligheter for alle enheter. 

--- 

Kravet i kommuneplanen ift gjennomgående leiligheter er knyttet opp mot støyforhold. 
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Støyforholdene i området er ikke kjent, og vil være nødvendig å avdekke for å kunne gi 
nærmere avklaring av om kravet til gjennomgående leiligheter vil slå inn. 

Uavhengig av støyforhold har dette temaet også nær sammenheng med generell bokvalitet, og 

spesielt lysforhold. Det oppfordres til at forslagsstiller tar bokvalitet som tema på alvor, og gjør 
grundige vurderinger videre i arbeidet. 

Det vises for øvrig til drøfting av temaet i oppstartsreferatet i tidligere punkt. 

 

Balkonger/utkraging av balkonger mot Bakkegata: 

Generelt er det ikke heldig med utkragende balkonger i sentrumsområder, men kommunen vil 

ikke sette seg mot utkragende balkonger i Bakkegata. Utforming og plassering vil ha betydning 
for videre prosess, og en visualisering av virkningen bør følge planmaterialet. Balkonger i andre 
etasje vil være spesielt eksponert for innsyn fra gata. 

Kommunen mener blant annet med bakgrunn i dette (og i sammenheng med drøfting om 
gjennomgående leiligheter) at det bør vurderes om 2. etg. kan beholdes som kontorareal. 

 

 

4. Fakta om planområdet 

Eiendomsopplysninger 

Gårds- og 

bruksnr.  
Adresse/stedsnavn Eiers navn 

67/1038 Storgata 7, 2815 GJØVIK Storgata 7 Gjøvik AS 

0/0 Gatenett Gjøvik kommune 

Planstatus 

Plan Godkjent Plannavn Formål som blir berørt 

Kommuneplanens 

arealdel 
22.03.14 Langtidsplan 2013 Sentrumsformål 

Reguleringsplan 28.09.72 
Del av  Gjøvik 

sentrum 
Forretninger, kontorer mm. 

 

5. Nasjonale, regionale føringer og kommunale føringer – særlig relevante  

Nasjonale føringer  

− Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 
 12.6.2015 

− Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
 transportplanlegging, 29.6.2014 

− Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i 
 kommunene, 2009 

− Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging,  
 T-1520/2012 

− Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging,  
 T-1442/2016 

− Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
 planleggingen, 1995 

Regionale føringer  
− Forventninger til kommunal arealplanlegging fra Fylkesmannen  i 
 Oppland, 2015 
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− Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 
− Regional plan for klima og energi 2013-2024 

Kommunale 

føringer:   

Overordna planer 

− LANGTIDSPLAN 2018, Kommuneplanenes samfunnsdel. Vedtatt av 
Gjøvik kommunestyre 22.03.2018. 

− LANGTIDSPLAN 2013, Kommuneplanens arealdel. Vedtatt mars 2014.  

Kommuneplanes 

arealdel – 
Bestemmelser  

 

Særlige relevante kapitler er:  

− Kap. 4: Krav til nærmere angitte tekniske løsninger 
− Kap. 5: Rekkefølgekrav 

− Kap. 6: Formings-, miljø- og funksjonskrav  
− Kap. 7: Miljøkvalitet og estetikk   

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

Kommuneplanens 

arealdel- 
Retningslinjer  

Særlige relevante kapitler er:  
− Kap. 21.4: Funksjonskrav  
− Kap. 21.5: Miljø-, natur og kulturhensyn  
− Kap. 21.6: Barn og unge  
− Kap. 21.7: Krav til leke- og uteoppholdsarealer for bolig 

− Kap. 21.8: Trafikksikkerhet  

− Kap. 21.10: Utbygging av offentlig VA-nett/overvann 

Det skal redegjøres for hvordan planforslaget har ivaretatt krav som 

framgår av disse kapitlene i planbeskrivelsen.  

Krav til plandokumenter og dokumentasjon framgår av kapittel 22.  

Andre kommunale 

dokumenter 

− Strategi for ny byutvikling; Samordnet areal og 
 transportstrategi for Gjøvik 
− Studentmelding 2016. Plan for utvikling av Gjøvik som 
 universitets- og studentby 

− Gatebruksplan for Gjøvik sentrum  
− Klimaplan for Gjøvik 

− Stedsanalyse for Gjøvik sentrum (1998) 

− Veileder for leke- og aktivitetsområder i Gjøvik 

− Skilt & Fasadeveileder for Storgata 

Andre kommunale 

vedtak  
−  

 

6. Konsekvensutredning - Ansvarlig myndighets vurderinger 

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav b). 

 

§ 62. Ansvarlig myndighets vurdering av forslagsstillers vurdering 

Enig i forslagsstillers vurderinger ☒ Uenig i forslagsstillers vurderinger ☐ 

Begrunnelse: 

 

 

Planinitiativet faller ikke inn under kriteriene for planer som skal 
konsekvensutredes etter KU-forskriftens § 6, vedlegg I, da boligformålet anses som 
å være i tråd med sentrumsformålet i overordnet plan. 

                                            
2 I Forskrift om konsekvensutredninger, ikrafttredelse 01.07.2017 
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§ 113. Ansvarlig myndighets vurdering av planer etter § 8 første ledd bokstav a 

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

Begrunnelse: 
 
 

Planinitiativet omfatter ikke tiltak som nevnt i KU-forskriften vedlegg II, og 
vurderes ikke nærmere etter KU-forskriften § 11. 

 

7. Krav knyttet til utbygging og gjennomføring 

Kommunaltekniske anlegg 

☐ Krav om godkjente tekniske planer (vei, vann, avløp, overvann, renovasjon)  

☒ Krav om godkjent utomhusplan 

☐ Krav om utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg  

Utbyggingsavtale 

 

☒  Utbyggingsavtale etter 

 pbl kap. 17   

☐  Utbyggingsavtale etter 

 pbl. kap. 18  

Kan være aktuelt ift opprusting av fortau (Bakkegata) 

Aktuelle rekkefølgekrav 

 
☒  Rekkefølgekrav innenfor planområdet 

☐  Rekkefølgekrav utenfor planområdet  

Rekkefølgekrav kan være aktuelt i forbindelse med 

oppgradering  av fortau langs Bakkegata, løsning 
for parkering og løsning for UOA. 

 

 

8. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering  

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav c). 

 Forhold som bør tas spesielt hensyn til i planarbeidet:  

Kulturminner Kulturmiljøet Storgata, jf. NB!-registeret til Riksantikvaren med veiledning. 

Universell 
utforming 

Skal tas hensyn til jf. kommuneplanens bestemmelser. 

Naturmangfold   

Teknisk 
infrastruktur/ 
Teknisk drift 
(TD-VAR) 

 

Teknisk drift ved 
Brann  

 

Overvann/  

                                            
3 I Forskrift om konsekvensutredninger, ikrafttredelse 01.07.2017 
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blågrønn 
struktur 

Trafikkforhold  

Parkering Alle muligheter for parkeringsløsning ihht. kommuneplanen må utredes, og 
valgt løsning må ha grunnlag i utredning og argumentasjon. 

Leke- og 
uteoppholds-
arealer 

Leke- og uteoppholdsareal på tak må tilfredsstille krav, jf. Veileder for leke- 
og aktivitetsområder i Gjøvik. 

Alternativ for løsninger på bakkeplan må utredes. Mulighet for anleggsbidrag 
til nærliggende (offentlige) leke- og aktivitetsområder. 

Folkehelse  

Barns interesser Fokus på gode boliger og bokvalitet, samt gode uteoppholdsarealer. 

Landbruk  

Støy Støyforholdene må utredes. 

Estetikk og 
tettsteds-
utvikling 

Eksisterende bygning tilpasses omgivelsene, og spesielt Storgata. Estetikk skal 
undergis en særskilt vurdering, jf. Kommuneplanens arealdel § 7-2. 

Byggegrense fra 
veg 

 

 

9. Tilrettelegge for samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet 

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav a), d), e), f) og g) 

Informasjon, medvirkning og samarbeid 

☐ 

Regionalt planforum  

tidlig dialog med 
regionale 
myndigheter 

 

☐ 
Informasjonsmøte/ 

åpent møte  
 

☐ 

Andre 
informasjonstiltak/ 

avklaringer 

 

☐ Samarbeid  

ROS-forhold   

DSB har gitt ut ny veileder om samfunnssikkerhet og beredskap i kommunens arealplanlegging – 

metode for ROS-analyser. Denne skal legges til grunn ved utarbeiding av ROS-analyse. 

ROS-analyserapport følger vedlagt. Denne er ikke ufyllende, men kan være en hjelp ved 

utarbeiding av ROS-analysen. 
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Området kan være utsatt for flom: 

☐ Ja  ☒ Nei 
  

Forslaget berører viktig natur: 

☐ Ja  ☒ Nei 
 

Området kan ha ustabil 

byggegrunn: 

☐ Ja  ☒ Nei 

 

Område kan være særs 

radonutsatt: 

☐ Ja  ☒ Nei 

 

Området kan ha forurensa grunn:  

☐ Ja  ☒ Nei 
 

Området utsatt for trafikkulykker:  

☐ Ja  ☒ Nei 
 

Området utsatt for støy:  

☒ Ja  ☐ Nei 
Sentrumsområde. Støy må utredes. 

Området utsatt for 

luftforurensning/støv/lukt:   

☒ Ja  ☐ Nei 

Sentrumsområde, utfordringer med luftkvalitet i perioder i 

året. 

Brannsikkerhet:  

☒ Ja  ☐ Nei 
Bygget tilpasses krav i TEK17, ved renovering. 

 

10. Framdrift og felles behandling  

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav d) og g) 

Fremdrift og felles behandling av plan og byggesak 

☐ Forslagsstillers planlagte dato for varsling Snarest 

☐ 
Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse 

av komplett planforslag  
 

☒ Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første vedtak i saken er 12 uker 

☒ Parallell prosess plan og byggesak. 
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Eventuell oppstart for byggesak vurderes undervegs, byggesaksavdelingen involveres i 
planprosessen. 

 

11. Oppstart av reguleringsplanarbeid 

 jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav i) og pbl § 12-8 andre ledd 

Kommunens foreløpige vurderinger og føringer  

☒  Anbefaler oppstart av planarbeid  

☐  Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

☐  Anbefaler at reguleringsformålet fremmes som en § 12 – 11 sak 

 

12. Krav til fagkyndighet og til varsel om oppstart av planarbeid  

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

☒ Kommunen vurderer det slik at kravet til fagkyndighet er oppfylt. 

☐ Kommunen vurderer det slik at kravet til fagkyndighet ikke er oppfylt. 

☒ Forslagsstiller, ved planfaglig konsulent, er kjent med maler for kunngjøring,  

 varslingsbrev samt varslingsliste/adresseliste og kommunens kravspesifikasjon for 
 levering av digitale arealplankart på www.gjovik.kommune.no   

Fagkyndig skal varsle oppstart av planarbeidet. Varslet skal inneholde: 

1. Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet 
2. Kart med avmerket planavgrensning  
3. Plangrense skal oversendes i pdf-format og sosi-format for godkjenning av kommunen 
 før varsel om oppstart 
4. Brev til grunneiere, offentlige etater og andre berørte interesser, som orienterer om 
 planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål. 
5. Naboliste bestilles gjennom Infoland 
6. Planprogram (dersom planen skal konsekvensutredes) 
7. Utfylt planskjema (www.planoppland.no) og dette referat skal legges ved   
  oppstartsvarselet til regionale myndigheter. 
8. Planskjema i word-format sendes kommunen. 
9. Oppstartsvarsel med alle dokumenter skal sendes kommunen minst ei uke før varsel om 
 oppstart (for å sikre utlegging på nettsiden vår og sørge for intern varsling) 
10. Oppstartsvarsel skal: 

− hvis aktuelt varsle oppstart om forhandlinger av utbyggingsavtaler etter kap. 17 

− omtale eldre planer som vi skal oppheve helt eller delvis som del av den nye 
 planprosessen 

 

13. Bekreftelser  

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 

http://www.gjovik.kommune.no/
http://www.planoppland.no/
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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. 

 

Sted, dato: Gjøvik, 08.01.19 

For kommunen:  

Anna Ekrem, arealplanlegger/saksbehandler 

 

Referatet er godkjent og mottatt.  

 
For forslagsstiller: Godkjennes i egen e-post 

 

14. Vedlegg 

 

 

 

 

 












