
 

 

 
 
 
Til 
Offentlige myndigheter og  
interesseorganisasjoner 
 
 
 
 

 

Kapp, 04.11.2019 

 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid, høring av planprogram og oppstart av 
forhandlinger om utbyggingsavtale  

Detaljregulering for Reinsvoll Næringspark 

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 17-4, samt forskrift om 
konsekvensutredning, varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Reinsvoll 
Næringspark.  Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Reinsvoll 
Næringspark AS.  Samtidig kunngjøres oppstart av forhandlinger om 
utbyggingsavtale mellom Reinsvoll Næringspark AS og Vestre Toten kommune. 
Behovet for en utbyggingsavtale vil bli avklart parallelt med planarbeidet. 

Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, 
del av 200/28,29,30, 210/1,2, 41/196 og 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot 
Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg.  

Planområdet fremkommer på kartskissen under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planområdet følger eiendomsgrenser og tilstøtende vegformål. Bane NORs varslede 
planområde for Reinsvoll Sentrum overlapper forslag til plangrense for Reinsvoll 
Næringspark, der denne strekker seg inn på gnr./bnr. 92/43. Endelig grensesnitt 
mellom disse planene fastsettes gjennom planprosessen.  

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Reinsvoll Næringspark i tråd med 
overordnet plan. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål. 
Det har vært drevet næringsvirksomhet på området i en årrekke. Innenfor 
planområdet lå tidligere Reinsvoll Bruk. 

På nåværende tidspunkt holdes flere muligheter åpne for hvordan Reinsvoll 
Næringspark skal utvikles videre. Planprosessen skal brukes som utgangspunkt for å 
konkretisere fremtidig arealbruk. Dette er nærmere beskrevet i forslaget til 
planprogram.  

Med nærhet til både jernbane og overordnet vegnett er det flere ulike former for 
næring som er aktuelle. Dette spenner fra tømmerterminal, godsterminal, 
storbilsenter, og til kontor, lager og plasskrevende varehandel.  

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger. Som følge av 
at planen både kan legge til rette for næringsbebyggelse med et bruksareal på mer 
enn 15 000 kvm BRA, og inneholde anlegg for omlasting av gods og terminaler som 
betjener flere transportsystemer, skal planen konsekvensutredes.  

Som en del av dette varselet om oppstart av planarbeid er det derfor utarbeidet 
forslag til planprogram, som sendes ut på høring. Planprogrammet har til hensikt å: 

• klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet 

• beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  

• vise behov for nødvendige utredninger 

• vise opplegg for informasjon og medvirkning 

• vise organisering og framdriftsplan 

Planprogrammet er tilgjengelig på feste.no/varsel-om-planarbeid og på kommunens 
hjemmesider vestre-toten.kommune.no/kunngjoringer/. 

Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til 
planprogrammet. Endelig planprogram fastsettes av Planutvalget, på bakgrunn av 
forslaget og uttalelsene til dette. Selve planforslaget vil bli utarbeidet på grunnlag 
fastsatt planprogram. 

Merknader til planarbeidet, forslag til planprogram og forhandling om 
utbyggingsavtale sendes til oss pr. epost, kapp@feste.no, innen 20.12.2019.   

Når det er utarbeidet et planforslag basert på vedtatt planprogram, vil dette bli lagt 
ut på offentlig ettersyn. Det vil da en ny mulighet til å uttale seg til planen. Tidspunkt 
for dette vil bli annonsert senere.  

Med vennlig hilsen 

Einar Nordengen 
Arealplanlegger 
 

https://www.vestre-toten.kommune.no/kunngjoringer/
https://www.vestre-toten.kommune.no/kunngjoringer/


 
Kopi: 
Reinsvoll Næringspark AS,  (epost) 
Vestre Toten kommune, postmottak@ostre-toten.kommune.no 
 
 
Vedlegg som kun følger til offentlige myndigheter og tilgjengelig på www.feste.no: 

01 Kopi av varslingsannonse  
02 Forslag til planprogram 
03 Planområdets begrensning  
04 Planskjema 

mailto:postmottak@ostre-toten.kommune.no
mailto:postmottak@ostre-toten.kommune.no
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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 

Reinsvoll, tettstedet i Vestre Toten kommune, startet sin utvikling som Raufoss, med 
temming av vannet i Hunnselva. Med fremveksten av Gjøvik og Skreiabanen skjøt 
utviklingen på Reinsvoll fart. Jernbanen både har vært og er fremdeles viktig for 
tettstedet.  
 
Reinsvoll Bruk besto av blant annet kraftverk, sagbruk, høvleri, samt kornmølle. Reinsvoll 
Bruk som industriaktør på Reinsvoll, har hatt stor betydning for utviklingen Reinsvoll som 
tettsted.  
 
Etter at aktiviteten på Reinsvoll Bruk har opphørt, stod bygningsmassen igjen forlatt og ble 
etter hvert nedslitt. Bygningene utgjorde en sikkerhetsrisiko og var estetisk skjemmende. 
Derfor ble det siste bygget som sto igjen revet i 2019. Området er i dag ubebygd.  
 
Eiendommen har som følge av tidligere industriaktivitet på området, i lang tid vært avsatt 
til næringsformål i kommuneplanen. Det har derfor vært mulig å etablere ny virksomhet 
her, men dette har ikke blitt realisert. Men nå foreligger det nye tanker for en 
videreutvikling av tidligere Reinsvoll Bruk. 
 
 

1.2 Hensikten med planarbeidet 

Reinsvoll Næringspark AS, eier av gnr. Bnr. 92/43 skiftet i 2018 eier. Reinsvoll Næringspark 
AS ønsker å se på bruken av eiendommen i et bredt lys, og bruke en reguleringsplanprosess 
som verktøy for å synliggjøre ulike alternativer for arealbruk og vurdere muligheter og 
konsekvenser av dette. I tillegg er det to andre pågående planprosjekter i Vestre Toten 
kommune som er igangsatt, som det vil være fordelaktig at vurderes i sammen med 
arealbruken for Reinsvoll Næringspark. En planprosess vil være et verktøy for å koordinere 
dette arbeidet.  

• Bane NOR har varslet oppstart av reguleringsplan for Reinsvoll Sentrum, der 
hensikten med planarbeidet blant annet er å anlegge nytt sidespor på 
stasjonsområdet, samt overgang over planområdet og til arealene som utgjør 
Reinsvoll næringspark. Begge disse forholdene er av stor betydning for hvordan 
Reinsvoll næringspark kan nyttiggjøres. Planprosessen skal koordinere nødvendige 
forutsetninger rundt stasjonsområdet på Reinsvoll. 

• Det er igangsatt separat planarbeid for en tømmerterminal på Eina. Som ledd i 
denne planprosessen skal det utredes en alternativ plassering. Reinsvoll 
Næringspark utgjør et slikt alternativ. Det vil være naturlig at de to prosjektene 
utveksler nødvendig informasjon og bygger på det samme faktagrunnlaget.  

 
Disse to planene er så tett koblet til Reinsvoll Næringspark at det er fordelaktig at det 
påbegynnes en planprosess raskt, slik at problemstillingene i de ulike planene delvis kan bli 
behandlet parallelt.  

1.3 Planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere.  
Planarbeidet innledes med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare 
rammebetingelsene for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. 
 
Forskrift om konsekvensutredning redegjør både: 

• Planer som alltid skal konsekvensutredet og ha planprogram. (tiltak omtalt i 
vedlegg I) 

• Planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, 
men ikke ha planprogram. (Tiltak omtalt i vedlegg II) 



DETALJREGULERING FOR REINSVOLL NÆRINGSPARK – FORSLAG TIL PLANPROGRAM Side - 4 - av 14 

 

 
Det er på bekgrunn av dette gjennomført en gjennomgang av både forskriftens vedlegg I og 
II, for å avdekke om planlagt fremtidig arealbruk for Reinsvoll Næringspark faller inn under 
ett av disse vedleggene.  
 
På nåværende tidspunkt spenner planlagt arealbruk for Reinsvoll Næringspark bredt, noe 
som gjør at planprosessen må ta høyde for flere ulike alternativer. Bygging av 
tømmerterminal faller inn under forskriftens vedlegg II, punkt 10 c) «Bygging av jernbane 
og anlegg for omlasting av gods, samt terminaler som betjener flere transportsystemer». 
Dette tiltaket i seg selv skal derfor uansett konsekvensutredes, men forskriftens § 8 stiller 
ikke krav om planprogram for dette.  
 
Dersom det av ulike årsaker ikke er aktuelt å etablere tømmer- eller godsterminal på 
området, men heller utnytte området til annen type næringsvirksomhet, må også dette 
alternativet vurderes opp mot KU-forskriften. Reinsvoll Næringspark er et stort område, 
med et betydelig utbyggingspotensial. Utarbeidelse av skisser i en tidlig fase viser 
muligheter for utbygging helt opp til 30 000 kvm bygningsmasse. I forskriftens vedlegg I 
fremkommer det gjennom punkt 24 at:  
«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 
formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2» både skal konsekvensutredes og ha 
planprogram.  
 
For å ta høyde for ytterpunktet i spekteret av utviklingsmuligheter for Reinsvoll 
Næringspark, er det derfor besluttet å utarbeide et planprogram som innledning til den 
videre planprosessen. Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, 
naturressurser og samfunn skal bli tatt i betraktning under forberedelsen av planen og 
tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen skal gjennomføres, slik at man 
oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen. Konsekvensene måles i forhold 
til ”0-alternativet” som er dagens situasjon. 
 
Planprogrammet skal: 

• klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet 

• beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  

• vise behov for nødvendige utredninger 

• vise opplegg for informasjon og medvirkning 

• vise organisering og framdriftsplan 
 
Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til 
planprogrammet. I henhold til forskriften om konsekvensutredninger av 21.06.2017 legges 
forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Endelig 
planprogram fastsettes av Planutvalget, på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. 
Det skal redegjøres for innkomne merknader og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i 
planprogrammet. Ved fastsettingen kan utvalget gi nærmere retningslinjer for 
planarbeidet – herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal 
inngå i planarbeidet. Selve planforslaget skal utarbeides på grunnlag fastsatt planprogram. 
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2. DAGENS SITUASJON 

2.1 Beliggenhet 

Reinsvoll Næringspark ligger svært sentralt plassert på Reinsvoll, sør for Raufoss, mellom 
Rv 4. og Reinsvoll Stasjon. Reinsvoll Bruk har hatt adkomst via Svein Erik Strandlies veg. 
Eiendommen har en utstrekning på 55 dekar.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1, Områdebeskrivelse, (1881.no) 

Figur 2, Flyfoto av tidl. Reinsvoll Bruk før avskoging og riving av gjenværende bygningsmasse 
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2.2 Beskrivelse av planområdet 

 

 
Figur 3, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel 

 
 
Både jernbanen og Rv 4 er nord-sørgående akser i landskapet som tydelig avgrenser 
eiendommen. Reinsvoll Næringspark ligger tilbaketrukket fra Reinsvoll Sentrum for øvrig, 
men samtidig godt eksponert mot Rv.4. Området er klart definert med avgrensing mot Rv4 
på den ene siden, og Reinsvoll Stasjon på den andre. Reinsvoll sentrum ligger i sin helhet 
på motsatt side av jernbanen.  
 
 

 
 
 
 
 

Figur 4, Dagens kryss mellom Fv. 246 og den kommunale Røssholmvegen, gamle Rv. 4 (Google Maps) 
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2.3 Eierforhold og plangrense 

Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del 
av 200/28,29,30, del av 210/1,2, del av 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot Rv. 4 
og Svein Erik Strandlies veg. Selve næringsparken vil bli utviklet innenfor 92/43, som er eid 
av Reinsvoll Næringspark AS v/ Tord Linnerud.  
 
 

 
   

Figur 5, Dagens kryss mellom Rv. 4 og fylkeskommunale Svein Erik Strandlis veg. (Google Maps) 

Figur 6, Forslag til plangrense 
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

 

3.1 Nasjonale føringer 

Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og 
retningslinjer som gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes 
ivaretatt under planprosessen uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de 
mest sentrale kan følgende nevnes: 
 
Storingsmeldinger: 

• St.meld. nr 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 

• St.meld. nr 42 (2000-2001), Biologisk mangfold. 

• St.meld. nr 58 (1996-1997), Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. 
 
Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv: 

• Rikspolitisk retningslinje T-1442/2012 – Klima- og miljødepartementet, 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. 

• Statlig planregningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt ved kgl.res. av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-
2, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

• NVEs retningslinjer nr. 2/2011, Flaum og skredfare i arealplanar, revidert 
22.05.2014.  

• Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging. 

• Rundskriv T-2/98- Miljøverndepartementet, Nasjonale mål og interesser i fylkes- og 
kommuneplanleggingen. 

• Godstransport på bane, Jernbaneverkets strategi 
 

3.2 Regionale føringer 

• Regional planstrategi 2012-2016 

• Regional plan for klima og energi 2013-2024 

• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017 

• Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, vedtatt 15.06.2016. 
 

3.3 Kommunale føringer 

Kommuneplan for Vestre Toten Kommune, langsiktig del, 2012-2023  
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 27.11.2014, og arealet innenfor planområdet er 
avsatt næringsformål som område NF5 Reinsvoll bruk sør: I tilknytning til dette er det 
definert følgende forutsetninger: 

• Utredning av trafikkonsekvensene for krysset ut/inn på Rv 4 i sør skal 
utredes før eller sammen med reguleringsplanprosessen for området. 

• Utviklingen (utbyggingen) av området skal skje fra sør mot nord. 
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Eksisterende planer i området 
Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble sist revidert den 27.11.2014 og gjelder for hele 
kommunen med unntak av sentrumsområdene som er unntatt rettsvirkning.  
 
Det eksisterer én vedtatt reguleringsplan innenfor planområdet. Dette er reguleringsplan 
for Nye Riksveg 4, PlanID 052946, vedtatt 26.03.1998. Dette var først og fremst en 
reguleringsplan som dannet grunnlag for ny vegtrasé for den nye riksvegen.  
 
I tillegg til denne vedtatte planen er det pågående planprosesser i området som er av stor 
betydning for Reinsvoll Næringspark. 
 
Reinsvoll Stasjon, PlanID 0529158 

 
Bane NOR planlegger flere tiltak 
som gir forbedret kapasitet på 
Gjøvikbanen for å muliggjøre 
timesavganger mellom Gjøvik og 
Oslo. Et av tiltakene innebærer 
etablering av kryssingsspor ved 
Reinsvoll stasjon. Som følge av 
dette vil det etableres tosidig 
plattform ved stasjonen og det må 
bygges en planfri kryssing av 
sporene som gir adkomst mellom 
plattformene for reisende. 
 
Formålet med reguleringsarbeidet 
er å avklare arealbruken i 
planområdet for å sikre utbygging 
av kryssingsspor, planfri kryssing 

ved stasjonen, ny plattform på vestsiden og oppgradert plattform på østsiden, nødvendig 
driftsveg til sporet og nødvendig areal for anleggsarbeidet. 
 
   

Figur 7, Plangrense for reguleringsplan for Reinsvoll Sentrum 
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4. TILTAKET 

 

4.1 Generelt 

Plasseringen Reinsvoll Næringspark har med 
umiddelbar nærhet til både overordnet 
vegnett, Rv4 og jernbanen, gjør at området 
er egnet for en rekke formål, som alle kan 
være med på å gi positive samfunnsmessige 
ringvirkninger, for eksempel: 

• Godsterminal for omlastning av 
godstrafikk fra veg til bane: 

o Nærheten til Raufoss 
Industripark gjør eiendommen 
aktuell som godsterminal for 
omlasting av gods. Å få gods 
over på bane er en nasjonal målsetning og har miljømessige positive 
konsekvenser.  

• Tømmerterminal: 
o Aktører i tømmermarkedet arbeider for å etablere en tømmerterminal i 

denne delen av Innlandet. Skog og massevirke er Innlandets «grønne gull» og 
det gjennomføres i dag en utstrakt transport av tømmer på vogntog. På 
samme måte som for gods, vil det være miljømessige besparelser å få dette 
i større grad over på skinner.  

• Trucksenter / storbilsenter: 
o Med nærhet til Raufoss Næringspark passerer ca. 120 vogntog fra Raufoss 

daglig med gods. Eiendommen har gode muligheter for å underbygge 
servicebehov som oppstår som følge av godstrafikken: 

▪ Storbilvask 
▪ Veg-serviceanlegg /motell med mulighet for blant annet hvile og 

vask.  
o Ladestasjoner for personbiler og godstrafikk, etterhvert som også deler av 

godstrafikken vil bli elektrifisert.  

• Varehandelssenter 
o Eiendommen er i dag avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Dersom 

ingen av de øvrige alternativene gjennomføres, vil det også være mulig å 
utvikle eiendommen videre med ulike innslag av kontor og varehandel, 
herunder både storvare- og plasskrevende varehandel. Det vil ikke bli 
planlagt for detaljvarehandel.   

 
Ved inngangen til planprosessen er det ønskelig å ha alle alternativene åpne. Noen av 
alternativene kan gjennom planprosessen falle bort, noen alternativer er også gjensidig 
utelukkende.  

4.2 Mål for tiltaket 

Reguleringsplan skal brukes som verktøy for å fastsette hvilket av de ulike alternativene 
for bruk som skal nedfelles i ny reguleringsplan. Reguleringsplanen skal: 

• avklare viktige forhold til vegnett og jernbanenett 

• legge rammer for eventuelle utbedringstiltak i kryss 

• Avklare behov for eventuelle avbøtende tiltak 

• Synliggjøre konsekvenser av de ulike alternativene 
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4.3 Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket 

Viktig rammebetingelser vil være: 

• Jernbanekapasitet: Kapasitet på Gjøvikbanen for håndtering av økt innslag av 
godstrafikk. For å avklare dette vil det bli nødvendig med tett dialog mot Bane 
NOR. Det må avdekkes om det er mulig å kombinere ønsket om økt frekvens på 
persontogtrafikken langs Gjøvikbanen med økt innslag av godstrafikk.  

• Kryssutforming: Statens vegvesens krav til utforming av veger og avkjørsler. 
Eksisterende kryss mellom Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg er et tradisjonelt 
plankryss. Slike kryss kan være utfordrende med tanke på økt trafikkmengde.  
Tekniske vegtegninger i kombinasjon med utarbeidet trafikkanalyse vil avdekke om 
krysset allikevel tåler en kapasitetsøkning.  

• Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland: Hvor butikker og 
varehandelen plasseres har betydning for hvordan byer og tettsteder brukes og 
forholder seg til hverandre. Det er derfor utarbeidet regler fra Oppland 
Fylkeskommunen som fastslår premisser for etablering av varehandel.  

4.4 Alternativer 

 
Alternativer for tømmerterminal: 
Utredning av fremtidig tømmerterminal er også under utredning gjennom separat plan. 
MjøsPlan AS har på vegne av Nortømmer AS igangsatt planarbeid med Eina 
Tømmerterminal. Som ledd i denne reguleringsplanen vil det også bli gjennomført en 
konsekvensutredning. Som alternativ lokalisering å vurdere konsekvenser opp mot vil 
denne konsekvensutredningen vurdere Reinsvoll Næringspark. Disse planene er derfor nært 
knyttet sammen, der muligheten er tilstede for at planarbeidene vil lede frem til 
tømmerterminal på ett av stedene.  
 
Alternativer for godsterminal: 
Ved en intensjon om å frakte en økt andel av gods produsert i Raufoss Industripark AS, vil 
et naturlig alternativ være å vurdere om en slik godsterminal alternatet også lar seg 
etablere innenfor selve Raufoss Næringspark, slik at opplasting på gods kan skje mer 
direkte. Dersom planprosessen utreder muligheten for godsterminal på Reinsvoll, vil det 
være relevant å vurdere dette opp mot en etablering av tilsvarende terminal på Raufoss.     
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5. PLAN OG UTREDNINGSTEMA 

 

5.1 Generelt 

I dette planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er 
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold 
som skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 
 

5.2 Avgrensning av omfang for utredningen  

I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal 
konsekvensutredes.  
 

5.3 Antatte problemstillinger i planarbeidet 

Planprogrammet skal angi antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø og 
samfunn. Følgende problemstillinger er kjent i denne fasen av planarbeidet: 
 
Forhold som utredes, men ikke konsekvensutredes: 

• Støybelastning: 
o for boliger langs Røssholmvegen, ved åpning av denne vegen som en eller 

som del av adkomstmønsteret til næringsparken. 
o Som følge av drift av gods og- eller tømmerterminal. 

• Vann og avløp: 
o Det vil bli utarbeidet overordnet vann og avløpsplan for området. 

 
Forhold som skal konsekvensutredes: 

1. Ny godsterminal i tilknytning til Reinsvoll Stasjon: 
o Kapasitetsutredninger for Gjøvikbanen. 
o Plassbehov og sameksistens med det øvrige stasjonsområdet. 

2. Trafikkavvikling for godstransport fra veg til og fra planområdet. 
o Økt og fornyet bruk av tidligere trasé for Rv4, dagens Røssholmvegen, som 

adkomstveg til planområdet.  
o Økt bruk av eksisterende kryss i plan, Rv4 x Fv. 2378 som adkomstveg til 

planområdet.  
o Økt støybelastning som følge av økt aktivitet til og fra planområdet.  

3. Etablering av eventuell ny varehandel på området. KU-forskriften nedfeller at 
Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 
formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 skal konsekvensutredes. 

  

5.4 Metode for konsekvensutredningen 

1. For utredningstema om godsterminal vil konsekvensutredningen basere seg opp 
innhentet faktainformasjon, der Bane Nor selv blir en viktig faktakilde.  

2. For utredningstema trafikkavvikling skal det både gjennomføres tekniske 
vurderinger av veganlegg og kryss, der dette skal bli sett i sammenheng med en 
trafikkanalyse utarbeidet av fagkyndig.  

3. For utredningstema varehandel som er i tråd med kommuneplanens arealdel, vil det 
være naturlig å utarbeide en trafikkanalyse og landskapsanalyse for å beskrive 
konsekvenser.  

5.6 Risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i 
Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB). 
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Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal 
inntreffe. Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, 
miljøskade og skade på eiendom/forsyning med mer.  
 

 

6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 

 
 

6.1 Organisering og styring 

Feste Kapp AS skal styre og lede planprosessen, det vil si både utarbeide nødvendige 
plandokumenter, og sikre nødvendig koordinering mellom involverte aktører. Prosjektleder 
for Reinsvoll Næringspark er Einar Nordengen (en@feste.no) ved Feste Kapp.  
 
 

6.2 Medvirkning, informasjon og planprosess 

Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt 
rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en 
god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  
 
Igangsetting av planarbeidet er kunngjort i Totens Blad og på kommunens internettsider, 
og samtidig legges dette forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn.  
 

Frist for innspill til reguleringsplanen og planprogrammet er 20.12.2019. For nærmere 
informasjon om innspill viser vi til pkt 4.3. Etter høringsperioden for planprogrammet vil 
innspillene bli vurdert før det blir lagt frem et revidert planprogram for politisk 
behandling.  

 
Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt 
planprogram, og ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet.  
 
Når forslaget til reguleringsplan er utarbeidet, vil dette bli lagt ut til offentlig ettersyn i 
minimum 6 uker, og dette vil bli kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.feste.no . 
Det vil gjennom dette bli ny mulighet for involverte aktører for å uttale seg om det 
konkrete planforslaget når dette foreligger.  
 
Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens 
hjemmeside, og de samme dokumentene vil også være tilgjenglige i servicetorget i 
rådhuset.  
 

6.3 Innspill 

Frist for innspill til planprogrammet og planarbeidet er 06.12.2019. 

• Per post:     Feste Kapp AS, postboks 113, 2848 Kapp 

• Per e-post:  kapp@feste.no 
 
 
   

mailto:en@feste.no
http://www.feste.no/
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7. FRAMDRIFTSPLAN 

 
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av 
planprogram og et offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir 
nødvendig med flere offentlig ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av 
reguleringsplanen bli forskjøvet.  
 

PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE 

Oppstartsfase • Avklare rammer og utfordringer Høst 2019 

 • Utarbeide forslag til planprogram Høst 2019 

 • Kunngjøring av oppstart av planarbeid og 
utlegging av planprogram til offentlig ettersyn  

November / 
Desember 2019 

 • Offentlig ettersyn av forslag til planprogram 06.11.-20.12.2019 

 • Oppsummering av innspill og utarbeidelse av 
endelig planprogram 

Januar – Februar 
2020 

 • Vedtak av endelig planprogram og kunngjøring Februar 2020 

Utredningsfase • Planutvikling og utredningsarbeid 

Februar -mai 2020 
 • Medvirkning/dialog med ulike målgrupper 

 • Utarbeidelse av konsekvensutredning og 
forslag til reguleringsplan 

1.gangs 
behandling 

• Vedtak om utlegging av planforslaget til 
offentlig ettersyn  

Juni 2020 

 • Offentlig ettersyn av planforslaget Juni – August 2020 

 • Offentlig informasjonsmøte August 2020 

 • Bearbeide planforslaget etter offentlig høring, 
eventuell mekling 

August -september 
2020 

 • Utarbeidelse av endelig reguleringsplan September – 
Oktober 2020 

Sluttbehandling • Vedtak av reguleringsplan  Oktober 2020 
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Februar 2019  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 kommune Plan ID: 0529144 

. Navn på planen: Reinsvoll Næringspark      

  Formålet med planen:  
 
Hensikten med planarbeidet er å utvikle Reinsvoll Næringspark i tråd med overordnet plan. Området er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål. Det har vært drevet næringsvirksomhet på området i en 
årrekke. Innenfor planområdet lå tidligere Reinsvoll Bruk. 
På nåværende tidspunkt holdes flere muligheter åpne for hvordan Reinsvoll Næringspark skal utvikles videre. 
skal brukes som utgangspunkt for å konkretisere fremtidig arealbruk.  
Med nærhet til både jernbane og overordnet vegnett er det flere ulike former for næring som er aktuelle. Dette 
spenner fra tømmerterminal, godsterminal, storbilsenter, og til kontor, lager og plasskrevende varehandel. 
 

Vurdering av krav til konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredninger 

Ja Nei 

Kommer planen inn under:   

§ 6 – Planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram   

§ 8 – Planer som skal vurderes nærmere, men ikke ha planprogram 
eller melding. 

  

 
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 

      

 
 

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 referat fra oppstartmøtet, 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.  
 

http://www.planoppland.no/
http://www.planoppland.no/
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Navn på vedlegg Vedlegg 
nr. 

Kopi av varslingsannonse       

Planområdets begrensning       

Forslag til planprogram       
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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 – med referat. 25.10.2019 
Kunngjøring om oppstart med annonse i avis  06.10.2019 
SOSI-fil med planavgrensning sendt Statens Kartverk planhamar@statkart.no  for innlegging i 
Innlandsgis  

31.10.2019 

Skriftlig varsel til fylkeskommunale og statlige etater (se adresseliste) 31.10.2019 
Oversending av forslag til planprogram  06.11.2019 
 
Utarbeidelse 

 

Drøfting med fylkeskommunale og statlige fagetater i regionalt planforum el.l.       
Åpne møter for berørte og publikum – også for de som trenger spesiell tilrettelegging       
 
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@statkart.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:planhamar@statkart.no
mailto:planhamar@statkart.no
mailto:planhamar@statkart.no
mailto:planhamar@statkart.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  

06.11.2019                               

Fylkesmannen i Innlandet   
Postboks 987 
2604 Lillehammer 
fminpost@fylkesmannen.no 

06.11.2019                               

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

06.11.2019                               

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

06.11.2019                               

Bane Nor 
Postboks 4350 
2308 Hamar 
postmottak@banenor.no 

06.11.2019                               

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  

06.11.2019                               

      
 

                                    

      
 

                                    

       

Kommune / Nabokommuner       

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

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

06.11.2019                   

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

06.11.2019                   

Kommunelegen  06.11.2019                   

Lokalt energiverk                         

Lokale utrykningsetater                         

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

     

Andre parter, organisasjoner m.v     

Nasjonalparkstyrene (kommuneplaner og planer i 
randsonene)  

                        

Villreinnemndene (regionalplanområder)                         

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
 

Ev. andre opplysninger  
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E: Sjekkliste for arealplaner (SKAL fylles ut ved offentlig ettersyn) 
 

. Kommune: Vestre Toten kommune Plan ID: 0529144 

. Navn på planen: Reinsvoll Næringspark 
 
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. 
 

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? 

         

       

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) 

         

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? 

         

 

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?          
       

Forurensning Ja Nei  Merknad 

Berører planforslaget områder med forurenset grunn?          

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

         

Berører annen forurensende virksomhet planforslaget?          

 

 
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? 

        

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

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

Er det gjennomført kartlegging av ev. fareområder i planområdet?         

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 

        

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?         
 

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? 

        

 

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-
helsemessige vurderinger av konsekvensene av planen? 

        

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

        

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?          

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

        



Planskjema Oppland –– oppdatert november 2017 
 

8 

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

        

 

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. 

- Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 15.6.2016         

- Regional plan for Rondane- og Sølnkletten 2013         

- Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet 2009         

- Regional plan for Hadeland 2015-2021          

- Regional plan for Ottadalen 2016          

- 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         

 



I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 17-4,
samt forskrift om konsekvensutredning, varsler vi oppstart
av arbeid med detaljregulering for Reinsvoll Næringspark.
Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av
Reinsvoll Næringspark AS.  Samtidig kunngjøres oppstart
av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Reinsvoll
Næringspark AS og Vestre Toten kommune. Behovet for
en utbyggingsavtale vil bli avklart parallelt med plan-
arbeidet.

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr: 92/43 
(tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del av 200/28,29,30,
210/1,2, 41/196, 42/2,45,186, og tilgrensende vegareal
mot Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg. Planområdet
fremkommer på kartskissen under:

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Reinsvoll
Næringspark i tråd med overordnet plan. Området er i
kommuneplanens arealdel avsatt til næringsformål. Det
har vært drevet næringsvirksomhet på området i en
årrekke. Innenfor planområdet lå tidligere Reinsvoll Bruk.

På nåværende tidspunkt holdes flere muligheter åpne for
hvordan Reinsvoll Næringspark skal utvikles videre. Plan-
prosessen skal brukes som utgangspunkt for å kon-
kretisere fremtidig arealbruk. 

Med nærhet til både jernbane og overordnet vegnett er
det flere ulike former for næring som er aktuelle. Dette
spenner fra tømmerterminal, godsterminal, storbilsenter,
og til kontor, lager og plasskrevende varehandel. 

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvens-
utredninger. Som følge av at planen både kan legge til
rette for næringsbebyggelse med et bruksareal på mer
enn 15 000 kvm BRA, og inneholde anlegg for omlasting
av gods og terminaler som betjener flere transport-
systemer, skal planen konsekvensutredes. 

Som en del av varselet om oppstart av planarbeid er det
derfor utarbeidet forslag til planprogram, som sendes ut
på høring. Berørte parter inviteres med dette til å komme
med innspill og kommentarer til planprogrammet.

Planprogrammet er tilgjengelig på 
feste.no/varsel-om-planarbeid og på kommunens
hjemmesider vestre-toten.kommune.no/kunngjoringer/

Merknader til planarbeidet, forslag til planprogram og for-
handling om utbyggingsavtale sendes til oss pr. epost,
en@feste.no, innen 20.12.2019.  

Eventuelle spørsmål kan rettes til Feste Kapp AS 
v/Einar Nordengen, tlf. 991 06 114 eller e-post.

Feste Kapp AS

Postboks 113
2858 Kapp
kapp@feste.no
www.feste.no

Kunngjøring om oppstart av planarbeid, 
høring og offentlig ettersyn av planprogram og oppstart 

av forhandlinger om utbyggingsavtale 

Detaljregulering for 
Reinsvoll Næringspark


