
Til
Berørte naboer, organisasjoner og
offentlige myndigheter

Kapp, 27 .06.2018

Kunng jøring om oppstart av pl anarbeid

D etaljregulering for Gjestrumfeltet øst

I henhold til Plan - og bygningslovens § 12 - 8 varsler vi oppstart av arbeid med
detaljregulering for Gjestrumfeltet øst, på Bøverbru i Vestre Toten kommune.
Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på veg ne av 2 Rom og Kjøkken AS

Samtidig varsles det at de deler av gjeldene plan, Gjestrumfeltet, planid 0529026,
vedtatt 26.11.1986, skal oppheves og erstattes av ny plan for Gjestrumfeltet øst.

Utbyggingsområdet omfatter eiendommen e gnr./bnr 65/3, 99, 105, 145, 150, 151 og
161. Planområdet fremkommer av vedlagt kartutsnitt.

Deler av tidligere arealer regulert til boligformål er til nå ikke realisert. Da gjeldene
plan er fra 1986, anses det som hensiktsmessig å foreta en ny regulering av
ubebygde arealer. He nsikten med planarbeidet er å tilpasse gammel plan til ny
ønsket utvikling.

Det er ønskelig å åpne opp for andre boligtyper enn gjeldene regulering i form av
flermannsboliger / konsentrert småhusbebyggelse, samt andre takformer, uttrykk,
etasjeantall/høyd er (inntil 2 etasjer + evt . underetasje). I tillegg ønskes regulerte
tomtegrenser fjernet slik at det oppnås større fleksibilitet ved plassering av ny
bebyggelse. Antall boenheter i gjeldende plan skal opprettholdes og evt . økes som
en del av omreguleringe n.

I oppstartsreferatet fremkommer det at det skal vurderes om en utvidelse av
bebyggelsen sørover, inn på deler av dagens regulerte områder F1 og F2. Dette
frafalles, og boligbygging på dette området skal ikke gjennomføres. Det er på
bakgrunn av dette og øvrige forhold konkludert med at planen ikke skal
konsekvensutredes . Begrunnelse og vurdering av dette fremkommer av
oppstartsreferatet som er vedlagt til offentlige myndigheter.

Merknader til planarbeidet rettes til oss innen 15 .0 8.2018 .

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



Med vennlig hilsen

Hans Olav H. Egge

Landskapsarkitekt
Feste Kapp AS

Kopi:

2 Rom og Kjøkken AS
torehagen59@gmail .com

Vestre Toten kommune
post@ vestre - toten .kommune.no

Kunngjøringsmaterialet består av:
01 Varslingsbrev (dette dokumentet)
0 2 Planområdets begrensning på grunnkart
0 3 Planområdets begrensning vist i reguleringsplanbasen

(til offentlige myndigheter)
0 4 Planskjema

(til offentlige myndigheter )
05 Referat fra oppstartsmøte

(til offentlige myndigheter )
06 Kopi av varslingsannonse

(til offentlige myndigheter)


