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1. Innledning
1.1. Slagord

”Trygghet, trivsel og utvikling”
1.2. Beskrivelse av kommunen
Vestre Toten kommune er med sine 250 km² fylkets nest minste kommune. Den er
samtidig den tettest befolkede kommunen i Oppland og en stor andel av
befolkningen (over 70 %) bor i ett av våre 4 tettsteder. Tettstedene har alle sine
særtrekk og ulikheter.
I Vestre Toten finnes et variert bo-/tomtetilbud, fra det urbane til det landlige.
En av landets største industriparker ligger i kommunen. Parken huser
høyteknologiske bedrifter som opererer i et internasjonalt marked. Regionen er også
ett av landets største og viktigste miljøer for metallbearbeiding og bildelproduksjon.
Nærmere 50 prosent av kommunens arbeidstakere er sysselsatt i industrien.
Kommunen har et godt tilbud av næringslokaler og arealer for nyetableringer.
Vestre Toten kommune har et aktivt produksjonsjordbruk, med ulike husdyr- og
planteproduksjoner. Omfanget er så stort at det gjør kommunen til en av de høyest
rangerte landbrukskommunene i Oppland. Jord- og skogbruk utøves på henholdsvis
20- og 60 % av kommunens areal, noe som medfører at vi har store
kulturlandskapsområder.
På grunn av kommunens beskjedne størrelse, og relativt store folkemengde, ligger
landbruk-, natur- og friluftsområdene i nær tilknytning til våre tettsteder. Et godt
utviklet nett av stier og løyper (som også er viderekoblet mot tilsvarende nett i
nabokommuner), gjør det dermed enkelt å benytte våre gode muligheter for jakt,
fiske, rekreasjon og friluftsliv.
Våre mange vann og vassdrag er, og har vært, kilde til langt mer enn fiske og
friluftsliv, deriblant som drikkevannskilder, produksjonsvann, kraftkilder mm.
Tvers gjennom kommunen går både jernbane og riksveg av god standard, noe som
gir god tilknytning til regionen, hovedstaden og landet for øvrig.
Utfordringene og mulighetene er mange og spennende.
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1.3. Planens oppbygning / intensjon
Planforslaget er utarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven av 27.juni 2008 nr. 71
som trådte i kraft 1. juli 2009.
Det er viktig at kommuneplanarbeidet har form av en vedvarende prosess. Gjennom
siste revisjon av plan- og bygningsloven ble dette tydeliggjort gjennom at det nå
stilles krav til at det ved starten av hver valgperiode skal utarbeides en planstrategi. I
denne skal utfordringer og planbehov kartlegges og beskrives.
I samsvar med plan- og bygningslovens § 11-1, består kommuneplanen for Vestre
Toten kommune av et kortsiktig (4-årig) styringsdokument og en langsiktig (12 årig)
del. I den langsiktige delen beskrives felles planutfordringer, overordnede mål samt
strategier for hvordan det skal jobbes for å nå målene. Kommuneplanens arealdel
(kapitel 3) inngår også i den langsiktige delen.
Det kortsiktige styringsdokumentet bygger videre på den langsiktige samfunnsdelens
overordnede mål og strategier. Her har også hvert av kommuneadministrasjonens 12
tjenesteområder egne avsnitt hvor sektorenes delmål og 4-årige handlingsprogram
presenteres.
For å vitalisere planen skal rådmannen hvert år vurdere i hvilken grad mål, strategier
og det fastsatte handlingsprogrammet er oppnådd, og melde dette til politikerne.
Grunnlaget for denne rapporteringen er årsrapportene fra de enkelte
tjenesteområdene. Samtidig skal politikerne vedta en ny handlingsplan som er
forskjøvet ett år frem i tid.
Opplysninger, regler og bestemmelser som er nedfelt i lover, forskrifter,
retningslinjer, andre planer mv. er i minst mulig grad gjentatt i dette
plandokumentet. Det vises for øvrig til kommunens planoversikt (12/667-13, kap.
3.6.) hvor kommuneplanens føringer følges opp gjennom kommunedel-, tema- og
sektorplaner. Planoversikten fremgår også av handlingsdelen til kommuneplanens
samfunnsdel.
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1.4. Forholdet til overordnede styringsdokumenter
Plan- og bygningsloven er selve grunnmuren i kommunens arbeid med
kommuneplanen, og samordningen av de fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle
interessene i, og ut over kommunen. Ved denne planrevisjonen har imidlertid ny
folkehelse- og omsorgslov også stått sentralt.
Ellers er det en rekke lover, forskrifter, konvensjoner, rundskriv, rikspolitiske
retningslinjer, andre retningslinjer og stortingsmeldinger som berører kommunens
planlegging. Mye av dette er ytterligere tilrettelagt av nasjonalt styringsnivå gjennom
veiledere til kommunene. Essensen av dette ble presentert kommunene gjennom
regjeringens skriv «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging»
(T-1497) av juni 2011.
Med utgangspunkt i de nasjonale forventningene, samt hovedutfordringene og
mulighetene i Opplandssamfunnet ble «Mulighetenes Oppland - Regional
planstrategi 2012-2016» vedtatt i juni 2012. Den regionale strategien peker ut de 3
satsingsområdene: Nærings- og stedsutvikling, kompetanse og samferdsel.
Strategisk plan for Gjøvikregionen 2012-2015 vedtatt i mars 2012, følger godt opp
intensjonene i de ovennevnte dokumenter. I tillegg til visjonen, peker planen ut 3
attraktivitetsmål (bosted, bedrifter og arbeidskraft, samt besøk og opplevelser) og 6
satsingsområder (bolyst, samferdsel, kompetanse, arbeidsplasser, kultur og
interkommunalt samarbeid).
Både samarbeidsfeltene i Gjøvikregionen, den regionale planstrategien og de
nasjonale forventningene har stått sentralt både i det innledende arbeidet med
planstrategi og planprogram, og i selve revisjonen av denne planen.
For «fullstendig» oversikt over overordnede dokumenter i arealplanleggingen og
nasjonale føringer for samfunnsdelen vises til www.planoppland.no.
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2. Samfunnsdelen
2.1. Beskrivelse av samfunnsdelen
Bestemmelsene vedrørende kommuneplanens samfunnsdel er gitt i plan- og
bygningsloven §§ 11-2 – 11-4. I § 11-2 heter det bl.a. at «Kommuneplanens
samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde
en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og
virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål
og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra
andre offentlige organer og private». I den sammenheng skal nevnes at ved denne
revisjonen av planen har Vestre Toten kommune lagt stor vekt på at overordnede
mål og strategier skal være godt forankret i kommunens administrative ledelse.
Samtidig har overordnede mål og strategier relativt lav konkretisering. Dvs. at mye
ansvar for dette gjennom bl.a. delmål er lagt til kommuneplanens handlingsdel.
Denne måten å organisere kommuneplanens samfunnsdel på utfordrer kanskje den
tradisjonelle måten å løse oppgaven på. Vestre Toten kommune ser det imidlertid
som en måte å styrke oppfyllelsen av §§ 11-3 og 11-4 på.
§ 11-3 annet ledd: «Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens
prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer
tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer»
§ 11-4 annet ledd: «For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. §
11-1, skal kommunen innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale organer
og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til
vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets
behandling».

2.1.1. Prosess og forståelse
Denne planen er et resultat av en revisjonsprosess som startet allerede på slutten av
2011, med forarbeidene til den kommunale planstrategien som ble vedtatt av
kommunestyret 14.6.2012 sak 55/12. Første ledd i dette arbeidet var en
administrativ gjennomgang av erfaringene med gjeldende kommuneplan,
overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov og de
utviklingstrekk og utfordringer en da så. Resultatet fra denne gjennomgangen ble
sammenstilt til et eget utfordringsdokument som var utgangspunkt for et eget
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arbeidsmøte i kommunestyret. Dokumentet ble så sendt politiske partier,
nabokommuner, statlige- og regionale organer med ønske om innspill til
planstrategien.
Utfordringsdokumentet listet opp en rekke aktuelle fokusområder for valgperioden.
Bl.a. på bakgrunn av tilbakemeldinger på utfordringsdokumentet, materialiserte
disse fokusområdene seg i bearbeidet utgave (underbygget gjennom sentrale
stikkord) i planstrategien gjennom prioritering av planoppgaver.
I planprogrammet vedtatt av kommunestyret 20.2.2013 konkretiseres de politisk
prioriterte planoppgavene fordelt på areal- og samfunnsdelen gjennom en kort
skissering av status, aktuelle spørsmålsstillinger og behov for videre utredning. Med
bakgrunn i bl.a. innspill fra offentlig høring og åpent møte, ble flere av de prioriterte
områdene her slått sammen, og «overskriftene» forenklet i forhold til det som står i
planstrategien.
I selve revisjonsprosessen, gikk kommunen aktivt ut og ba om innspill bl.a. til de ulike
plan- og utredningstema. Med bakgrunn i planprogrammet ble det parallelt med
dette utarbeidet utredninger til samfunnsdelen for følgende 6 tema:
- Kommunens attraktivitet og vekstkraft
- Folkehelse
- En bærekraftig og fremtidsrettet skole
- Miljø, klima og energi
- Samferdsel og trafikksikkerhet
- Samfunnssikkerhet og beredskap
I tråd med Vestre Toten kommunes ønske om en «kortfattet» og brukervennlig
kommuneplan, er det i hovedsak sammendrag og konklusjoner fra disse
utredningene som kan finnes igjen i plandokumentet. For detaljer henvises til selve
utredningene.
Sammendrag og konklusjoner ble så holdt opp mot de 6 planutfordringene som lå i
Kommuneplan for 2008-2019:
- Bærekraftig utvikling – miljø, klima og energi
- Forebygging og samfunnssikkerhet
- Folkehelse og universell utfordring
- Oppvekst
- Arbeidsplasser, kommunikasjoner og samferdsel
- Omstilling og nytenking
I sum har dette resultert i de 6 planutfordringene i planens kapitel 2.2. nedenfor:
- Folkehelse
- Samfunnssikkerhet og beredskap
- Børekraftig utvikling – miljø, klima og energi
- Bærekraftige og fremtidsrettede oppvekstsvilkår
- Kommunikasjon og samferdsel
Kommuneplan for Vestre Toten kommune 2012-2023
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-

Kommunens attraktivitet og vekstkraft – et helhetlig
samfunnsutviklingsperspektiv

Innenfor hver av planutfordringene er det pekt ut sentrale fokusområder. Disse vil
være viktige ledetråder og angi rammer for kommunens tjenesteområdeledere når
de skal følge opp de overordnede mål og strategier med delmål og handlingsplaner.
Med hovedfokus på status, planutredninger og nasjonale føringer ble det utarbeidet
overordnede mål og strategier for samfunnsdelen som alle kommunens
tjenesteområder kunne definere seg inn under. Det ble lagt stor vekt på at de fanger
opp i seg kjente utfordringer, samtidig som de skal tilkjennegi en prioritert satsing.
God forankring i kommunens administrative ledelse forventes å veie opp for
eventuell mangel på konkretisering av overordnede mål og strategier. Samtidig er
det gjennom dette lagt sterke føringer/krav for/til oppfølging i handlingsdelen.
I tillegg til å gå aktivt ut og be om innspill til plan- og utredningstema, ble det i
revisjonsprosessen avholdt åpne møter i alle kommunens skolekretser. Alle
kommunale råd (eldreråd, ungdomsråd, rådet for funksjonshemmede), utvalg og
saksbehandlerfora ble også aktivt utfordret og informert. Alt dette kommer
selvfølgelig i tillegg til de formelle høringer. Tekst og fokus er selvfølgelig revidert
fortløpende på bakgrunn av innspill fra disse møter/fora.
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2.2. Felles planutfordringer
2.2.1. Folkehelse
Kommuneplanen skal legge til rette for kritiske valg og prioriteringer av tiltak som
skal bidra til et godt, bærekraftig lokalsamfunn – nå og for framtiden. Den skal sørge
for at prioriteringer og tiltak som bidrar til å fremme helse, forebygge sykdom og
redusere sosiale helseforskjeller, kan baseres på vitenskapelig dokumenterte fakta.
Folkehelseloven har gitt kommunen et tydelig, og lovpålagt ansvar for innsats og
tiltak ”for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse
og trivsel, forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som
beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som
direkte eller indirekte påvirker helsen” (Folkehelseloven § 3). Helse og omsorgsloven
viser så til hvilke tjenester innbyggerne har krav på.
Kommunens overordnede ansvar for innbyggernes helsetilstand er tydeliggjort i
todelingen:
- Behandling, dvs. ivaretakelsen av de som behøver helsetjenester, og
- Forebygging, dvs. innsats for å redusere behovet for helsetjenester.
Basert på forskning, erfaringer og sentrale føringer, vil sentrale fokusområder være:
- Følge parolen; ”Helse i alt vi gjør”.
- Fokusere på å «dyrke» de positive påvirkningsfaktorene i lokalsamfunnet som
ivaretar eksisterende helse og forhindrer at sykdom eller helsebrist oppstår:
o kortsiktige tiltak, der det som ”såes” kan høstes innenfor en
nærliggende tidshorisont.
o de langsiktige tiltak som gir gradvis gevinst over tid, med endelige
resultater først mye lenger fram i tid.
- Sekundærforebyggende tiltak for å endre livsstil.
- Tertiærforebyggende tiltak for å begrense sykdom og skader.
- Anvende kommunehelseprofilen aktivt i planlegging, oppfølging og
gjennomføring av prioriteringer i kommunens folkehelsearbeid.
- Utjevne sosiale forskjeller i helsen til kommunens innbyggere.
- Mestring som metode for god folkehelse: Befolkningens helse er et felles
ansvar, men samtidig har hver enkelt et ansvar for egen helse.
- Nå barn og unge og deres foresatte i tidlig fase for å understøtte positiv
helseutvikling og hindre sykdom og skader.
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2.2.2. Samfunnssikkerhet og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) utgjør en sentral forutsetning for
samfunnsplanleggingen og kommuneplanen. Gjeldende overordnede ROS-analyse
fra 2012 skal danne grunnlag for, og være et hjelpemiddel i utviklingen av Vestre
Toten kommunes arbeid for å redusere sårbarhet, holde risikoen på et akseptabelt
nivå og ivareta lokalsamfunnets sikkerhet. Sentrale temaer og områder knyttet til
risiko og sårbarhet, er:
- Svikt i kritisk infrastruktur
- Bortfall av samfunnsviktige funksjoner
- Helse og sykdom
- Ekstremvær og klimaendringer
- Miljø, akutt forurensning
- Branner og ulykker
- Tilsiktede handlinger
Vurdering av risiko, sårbarhet og sikkerhet knyttet til disse temaene må inngå i
samfunnsplanleggingen og nødvendige tiltak må gjennomføres slik at risikoen holdes
på et akseptabelt nivå, «risiko å leve med».
Dette omfatter gjennomføring av:
- Skadeforebyggende tiltak (tiltak for å redusere sannsynlighet)
- Skadebegrensende tiltak (tiltak for å redusere konsekvenser)
- Risikoreduserende tiltak (tiltak som både reduserer sannsynlighet og
konsekvenser)
Dersom en ser at en ikke oppnår et akseptabelt risikonivå, selv med gjennomføring
av tiltak, må det tas hensyn til dette i samfunnsplanleggingen.
Videre skal den overordnede ROS-analysen være et grunnlag og hjelpemiddel for
utarbeidelse av ROS-analyser på sektor- og tjenesteområdenivå, «faganalyser», samt
være et underlag for kommunens arbeid med beredskap, herunder:
- Beredskapsplanlegging og utarbeidelse av beredskapsplaner
- Kompetanseheving i form av kurs og opplæring
- Beredskapsøvelser

2.2.3. Bærekraftig utvikling – Miljø, klima og energi
En bærekraftig tankegang strekker seg mye lenger enn kommuneplanens 12 års
perspektiv. Intensjonen er at våre prioriteringer ikke skal redusere kommende
generasjoners muligheter. Viktige fokusområder vil derfor være:
- Tiltak for å understøtte en positiv klimautvikling
- Arealøkonomisering
- Tiltak for å forebygge forurensning
- Tiltak for å sikre vannkvalitet i vassdrag, herunder elver og kalksjøer
- Holdningsendringer som retter fokus mot miljø og bærekraft
- Ivaretakelse av naturverdier, herunder biologisk mangfold
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2.2.4. Bærekraftige og fremtidsrettede oppvekstsvilkår
En god barndom starter allerede i mors liv, og varer hele livet. Barn og unges
oppvekstsvilkår er sentralt for alle som bor i kommunen og for de som vurderer å
flytte hit. Barnehagen er første frivillige trinn i et langt utdanningsløp og legger
dermed det første grunnlaget for en livslang læring. Alle barn og unge i Vestre Toten
kommune må få mulighet til optimalt læringsutbytte ut fra sine egne forutsetninger i
løpet av barnehage- og skoletida. Gode oppvekstsvilkår kjennetegnes av et trygt og
sikkert samfunn, omsorgsfulle og engasjerte foreldre, god kontakt mellom hjem og
kommune, et godt og mangfoldig barnehage- og skoletilbud, muligheter for en sunn
og aktiv livsstil, samt et bredt og et godt kultur- og aktivitetstilbud.
Fritiden omfatter den delen av et menneskets liv som en mer eller mindre fritt kan
bestemme over selv og bruke til lystbetonte aktiviteter som gir mestringsopplevelser
og personlig vekst. Vestre Toten kommune er kjent for og vil videreføre aktiv
samhandling med frivillige, understøtte deres aktivitet og utvikle gode tjenester i
egen regi.
Viktige fokusområder vil derfor være:
- Det er avgjørende at det gis et sammenhengende tjenestetilbud som skaper
trivsel og gode og trygge oppvekstsvilkår, og at fokuset på kvalitet bygger på
forskningsbasert kunnskap om hva som faktisk gir en positiv effekt.
- Det blir særlig viktig å legge vekt på tilbudet til barn og unge for å gi dem et
godt oppvekstmiljø preget av trygge arenaer og et bredt og aktivt
kulturtilbud.
- Aktiv samhandling med frivillige.

2.2.5. Kommunikasjon og samferdsel
Regionen, og i særdeleshet eksportindustrien, har fortsatt kommunikasjonsmessige
utfordringer med stedvis dårlig vegstandard og store utbedringsbehov på
Gjøvikbanen. Fortsatt målrettet samarbeid og påvirkningsarbeid i «Stor-Oslo nord regionen» må prioriteres de kommende årene.
Det er viktig for Vestre Toten kommunes innbyggere å ha et vegnett som fungerer
under alle værforhold og som skaper minst mulig ulempe for de som ferdes på og
bor langs det. Vedlikeholdsetterslepet på kommunale veger er stort.
Likeledes må hensynet til myke trafikanter og trafikksikkerhet ivaretas på en god og
helhetlig måte.
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Viktige fokusområder innen samferdsel vil være:
⁻ Bedre kollektivtilbudet lokalt.
⁻ Aktivt påvirkningsarbeid for å bedre regionens kommunikasjonsmessige
utfordringer.
⁻ Målrettet fokus på utbedring av det kommunale vegnettet.
⁻ Bedre struktur på planlegging og gjennomføring av tiltak som bedrer
trafikksikkerheten i kommunen.
⁻ Fokus på trafikksikkerhet, myke trafikanter og gode
kommunikasjonsløsninger i all planlegging.
⁻ Klimavennlig transport.

2.2.6. Kommunens attraktivitet og vekstkraft – et helhetlig
samfunnsutviklingsperspektiv
Regionens industri og næringsliv representerer tyngdepunktet i Innlandets
vareproduksjon og eksport. Her ligger også det største og tyngste kompetanse- og
teknologimiljøet mellom Oslo og Trondheim. Bedriftenes tilgang på personell med
riktig kompetanse vil være en betydelig utfordring i framtida. Attraktivitet i både
næringsliv, botilbud, kulturliv og tjenestekvalitet i lokalmiljøet vil være avgjørende
faktorer for god rekruttering.
Kommunene i Gjøvikregionen, og i særdeleshet Totenkommunene og Gjøvik, er et
fullintegrert bo- og arbeidsmarked. Dette skaper avhengighet og nær samhandling i
forhold til både næringsliv, samferdsel, kompetanse og bosetting. Det formelle og
strukturerte regionsamarbeidet skal ivareta disse utfordringene og mulighetene. De
viktigste regionale satsingsområdene er samferdsel, veg og jernbane, kompetanse,
næringsutvikling og reiseliv. Videre satses det målrettet på å understøtte og
videreutvikle noen områder regionen er særlig sterke på og som det er ønskelig å
videreutvikle, eksempelvis "Musikkregionen".
For å nå målene om vekst og utvikling, må det i all planlegging og gjennomføring
legges vekt på en helhetlig samfunnsutvikling i hele kommunen. Kommunens rolle vil
være å tilrettelegge, men også sørge for samordning og helhetlige løsninger.
Sentrale fokusområder vil være:
- Kvalitet og helhetlig sammenheng i kommunens tjenestetilbud.
- En bærekraftig kommuneøkonomi hvor det skapes handlingsrom for
langsiktig gode løsninger og ressurser til utviklingsarbeid.
- Å skape handlefrihet gjennom sterkt fokus på forbedringsarbeid og
innovasjon.
- Kommunens rolle som tilrettelegger for omstilling og utvikling i næringslivet.
- Aktivt samspill med frivillige og næringsliv for å understøtte attraktivitet,
aktivitet og omdømme.
- Utvikling av kommunens sentrumsområder.
- Opprettholdelse og utvikling av et godt kultur- og fritidsliv, herunder å
stimulere aktivitet i frivillig sektor og tilrettelegge for nye kulturnæringer.
Kommuneplan for Vestre Toten kommune 2012-2023
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2.3. Overordnede mål og strategier i samfunnsdelen
Kommuneplanen skal legge til rette for målbevisst langsiktig jobbing over tid. Kommunen
kan ikke løse alle utfordringene i 12-årsplanen alene. I stor grad vil utviklingen avhenge av
nasjonal politikk, sentrale retningslinjer og god samhandling i lokalsamfunnet.
Kommunen har som siktemål en befolkningsvekst i perioden som minimum er på nivå med
landsgjennomsnittet. Veksten forventes å realiseres gjennom oppfølging av planens
strategier og tiltak.

Det er utarbeidet følgende overordnede mål og strategier for Vestre Toten kommune:

1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle
Strategier:
a) Riktige tjenester til rett tid
b) Tidlig innsats
c) Samhandling med frivilligheten
d) Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring
e) Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfull fritid
f) Tilrettelegge for fysisk aktivitet

2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune
Strategier:
a) Innovativ samhandling mellom næringsliv og kommune
b) Skape arenaer for mening, læring, nyskapning og
samfunnsengasjement
c) Langsiktig- og forutsigbar planlegging
d) Utvikle og ta i bruk nye løsninger i kommuneorganisasjonen

3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur
Strategier:
a) Satsing på VA-sektoren
b) Dimensjonere for fremtidig vekst, utvikling og klimaforandringer
c) Sikre effektiv infrastruktur
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4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle
Strategier:
a) Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv
b) Utvikle gode overganger i tjenestekjeden
c) Utjevne sosial ulikhet
d) Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem

For kommunens overordnede mål og strategier i arealforvaltningen vises til 3.2 i
Arealdelen.
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3. Arealdelen
3.1. Beskrivelse av arealplanen
Kommuneplanens arealdel er en viktig del av kommunens langsiktige planlegging.
Den skal samordne behov for vern og utbygging og være grunnlaget for mer
detaljerte planer. Samtidig skal den skape ”likhet for loven” og gjøre det mulig å fatte
raskere beslutninger i enkeltsaker, i samsvar med kommunale mål og nasjonal
arealpolitikk.
I dette kapittelet er det gjort rede for hovedinnholdet i kommuneplanens arealdel.
Arealdelen består i tillegg til hovedmål og strategier (kapitel 3.2), av plankart med
bestemmelser og retningslinjer. Bestemmelser og retningslinjer er i sin helhet
gjengitt i kapitel 3.3 og 3.4.
I plankartet skal arealbruken vises gjennom inntil 6 angitte hovedformål (1.
Bebyggelse og anlegg, 2. Samferdsel og teknisk infrastruktur, 3. Grønnstruktur, 4.
Forsvaret, 5. Landbruks-, natur- og friluftsformål, 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag,
med tilhørende strandsone), eller angitte underformål til disse etter behov. For
Vestre Toten er alle hovedformål så nær som nr. 4. Forsvaret, tatt i bruk. I tillegg
vises veger, grenser og en del annen infrastruktur ved hjelp av linjesymboler. Bruken
av underformål gjør at denne planen er langt mer detaljert/spesifisert enn tidligere
arealplaner på overordnet nivå for Vestre Toten.
For ytterligere markering av hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av
et areal, kan kommunen legge inn hensynssoner i plankartet. De 6 ulike hensyn/
forhold som kan benyttes er; a) Sikrings-, Støy- og faresoner, b) Sone med særlige
krav til infrastruktur, c) Sone med særlige hensyn til grønne verdier og kulturmiljø, d)
Sone for båndlegging, e) sone med felles krav til planlegging og f) Sone hvor gjeldene
reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Til hensynssonene skal det i nødvendig
utstrekning angis nødvendige bestemmelser og retningslinjer for å ivareta det
hensynet sonen viser. I denne planen er det lagt inn soner etter bokstavene a, c, d og
e.
Bestemmelser til kommuneplanens arealdel og hovedelementene på plankartet er
rettslig bindende. Det innebærer at kommunen har hjemmel for å nekte tiltak som
vil være i strid med disse delene av planen. Hensikten med bestemmelser er å
fastlegge nærmere forhold ved den planlagte arealdisponeringen, som det ikke er
naturlig eller mulig å vise på plankartet.
Retningslinjer er ikke rettslig bindende, de er kun av veiledende karakter og kan
ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen. Retningslinjene gir i
forhold til bestemmelsene ytterligere holdepunkter for praktisering av planen.
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Kommunen kan i enkelte tilfelle gi dispensasjon fra planen, jfr. PBL 19-2.
Dispensasjon kan imidlertid ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Ved vurderingen av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.
Før vedtak gjøres skal kommunen innhente uttalelser fra de sektormyndigheter som
har interesser i området og som kommunen har samarbeidet med under
planarbeidet.

3.1.1. Bebyggelse og anlegg
Dette hovedformålet har hele 13 underformål, hvorav 10 (boligbebyggelse,
næringsbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, forretninger, bebyggelse for
offentlig eller privat tjenesteyting, råstoffutvinning, idrettsanlegg, andre typer
anlegg, samt grav og urnelunder) er brukt i denne planen.
Bruk av underformålene er i noe varierende grad beskrevet nedenfor, men for de
fremtidige reservene for formålene boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og
næringsbebyggelse er det lagd oversikter over arealene som ligger inne i plankartet.
Med unntak av nye arealer for bolig i Ihle krets, er de aller fleste av disse frigitt av
overordnede myndigheter gjennom tidligere kommuneplaner. Angitte
arealstørrelser er inkl. veg, lekeplasser, grøntområder osv. Enkelte av områdene er
delvis utbygd og tallene refererer seg da til gjenværende tomter/areal. Der det ikke
foreligger reguleringsplan er antall boenheter stipulert.
Boligbebyggelse:
Underformålet omfatter brorparten av boligbebyggelsen innenfor tettstedene, samt
større ansamlinger/klynger av boligbebyggelse utenfor disse. En relativt betydelig
andel boligbebyggelse vil i tillegg bli liggende inn under andre formål, f.eks.
sentrumsformål og LNF.
I kommuneplanen for 2008-2019 lå det inne ledige arealer til ca. 971 nye boenheter.
Samtidig ble det i fireårsperioden 2008-2011 ferdigstilt ca. 176 boenheter. Dette er
144 færre enn i fireårsperioden før (2004-2007), da det ble ferdigstilt ca. 320
boenheter. Det skal her legges til at det i denne perioden var svært gode tider i
Norge, og at flere større boligprosjekter ble realisert innenfor et relativt kort
tidsrom. Samtidig endret tidene seg, og vi fikk et lite krakk som ga spesielt store
utslag i 2009 og 2010.
Aktiviteten på boligmarkedet har til en viss grad sammenheng med bl.a.
befolkningsutviklingen i kommunen. Både i denne, og i de to foregående
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kommuneplanene er/har det vært en intensjon om at innbyggertallet i kommunen
skal øke. Tall fra statistisk sentralbyrå viser da også en økning på 293 personer i
fireårsperioden 2008-2011 (12.635 - 12.928), og 440 personer i seksårsperioden
2008-2013 (12.635 - 13.075). Sammenlignet med tall for perioden 2004-2007 hvor
tilsvarende tall var 38 personer, må utviklingen sies å være positiv.
Ledige utbyggingsarealer og fortettingsområder for bolig er vist i tabell 3.1.
Tabell 3.1. Ledige utbyggingsarealer og fortettingsområder for bolig angitt i antall boenheter.

BY
1
2
3
4
5

Raufoss
Bergsland/Nergardsenga
Øverbyvegen / Alseth
Kortabakken
Nærbykroken
Roset skog

Regulert
Uregulert
Regulert
Regulert
Regulert

6
7
8

Skundbergjordet/Heimly
Korterud
Breiskallengen

Regulert
Regulert
Regulert

9
Stadionløkka
10 Brubakken/Storgata
11 Dragerskogen nord

Regulert
Regulert
Regulert

12
13
14
15
16

Dragerskogen sør
Prøvenlia
Prøven vest
Raufosskogen øvre
Lønnberget sør

Uregulert
Under omreg.
Uregulert
Regulert
Uregulert

17
18
19
20
21
22
23

Sev.Olsens veg 4
Raufosstun
Østvollvegen 4
Sig.Østliens veg 10
Indrefileten/skoletomta
Simensbakken 2
Knut Hamsundsveg 21-23
Sum

Uregulert
Under reg.
Uregulert
Uregulert
Uregulert
Under reg.
Under reg

Fortetting

Reguleringsstatus

Tilleggsopplysning
Opparbeidet

X
X

Opparbeidet
Deler under
oppheving.
Byttes m/
Lønnberget sør

Deler under
oppheving. Byttes
m/ Lønnberget
sør

X
X

Opparbeidet
Delvis opparbeidet
Delvis utbygd

Nytt. Erstatter
Rukkerud, deler
av Roset skog og
Breisk.eng.

X
X
X
X
X
X
X

Nytt fortetting
Nytt fortetting
Nytt fortetting
Nytt fortetting
Nytt fortetting
Nytt fortetting
Nytt fortetting
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Boenheter
23
10
18
6
25

50
7
6

8
24
80
50
20
50
50
80

20
20
24
25
100
19
24
739
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24
25
26
27
28
29
30
31
32

Reinsvoll
Solvang øst
Solvang vest
Presteseterfeltet
Reinsvoll sentrum
Furusetfeltet, Solvoll
Einervegen
Gamleskolen
Røstøenfeltet
Nordby
Sum

Regulert
Flateregulert
Regulert
Regulert
Regulert
Uregulert
Under reg.
Regulert
Regulert

33
34
35
36
37

Eina
Sisselberg/Parken
Skogstadvegen 1.
Vadlia
Strømstadfeltet
Skogstad sør
Sum

Regulert
Under reg.
Under reg.
Uregulert
Uregulert

38
39
40
41

Bøverbru
Gjestrumfeltet
Hagenfeltet nord
Kytdalen
Bøverbru boliggrend
Sum

Regulert
Regulert
Regulert
Uregulert

42
43
44
45
46
47
48
49

Ihle
Ersrudlia
Løkenlia
Sillongen sør (Demn.vika)
Ihle skole vest
Myrvang
Helsetlia
Gaukom
Toten Hotell
Sum

Regulert
Uregulert
Må omreg.
Uregulert
Uregulert
Uregulert
Uregulert
Må omreg.

X
X
X
X

X

Delvis opparb.

Delvis utbygd

X

32
30
12
28
10
30
15
40
15
Ca.212

Snart utbygd

2
8
30
40
10
Ca. 90

Delvis opparb.

30
40
3
10
Ca. 83

Opparbeidet
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt
Nytt

2
3
3
3
2
21
12
6
52

X

X

Totalt anslag boenheter

Ca.1176
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I denne kommuneplanen ligger det altså inne ledige arealer og fortettingsområder
tilsvarende ca. 1.176 nye boenheter. Dette er 205 flere enn det som lå inne i
planperioden 2008-2019. Hovedårsaken til økningen ligger i at det i tråd med ønsket
satsing er lagt inn arealer tilsvarende 50 nye boenheter i Ihle, samt 7 nye
fortettingsområder på Raufoss tilsvarende 241 boenheter. Da det på Raufoss er gjort
en del «rydding», hvor «marginale» områder er byttet ut med bedre egnede
områder, er totalt antall ledig utbyggingsvolum her økt tilsvarende 189 boenheter.
For Reinsvoll, Bøverbru og Eina er reservene for ledig utbyggingsvolum opprettholdt
omtrent på nivå med det om lå inne i forrige kommuneplan.
På bakgrunn av det som er sagt over, samt ønsker, mål og forventet økonomisk
utvikling regner en med at antall og fordeling av ledige utbyggingsarealer for bolig er
tilstrekkelig for planperioden. For å nå målene om kostnadseffektive tettsteder
legges nye byggeområder i hovedsak i og inntil tettstedene.
I tabell 3.2. vises arealregnskap for beslag av dyrket mark og dyrkbar jord av nye
framtidige byggeområder i kommuneplanen, samt arealer som tas ut som
byggeområder og tilbakeføres til LNF. Beregningene er utført med geografisk analyse
der det er beregnet hvor mye areal for henholdsvis FKB-dyrkbar jord og dyrket mark
(fra arealressurskart) som er beslaglagt.
Tabell 3.2. Nye byeggeområders beslag av dyrket og dyrkbar mark, samt tilsvarende arealer som
tilbakeføres fra fremtidig byggeområde til LNF-formål.
Nye byggeområder
Lettbrukt dyrbar jord
Dyrket mark
16 Lønnberget sør
9,35 daa
0,00 daa
43 Løkenlia
1,13 daa
0,00 daa
44 Sillongen sør
0,00 daa
0,00 daa
45 Ihle skole vest
3,55 daa
0,55 daa
46 Myrvang
2,73 daa
0,00 daa
47 Helsetlia
2,27 daa
0,00 daa
48 Gaukom
0,00 daa
0,00 daa
49 Toten hotell
0,00 daa
0,00 daa
Sum ca.
19,03 daa
0,55 daa
Tidligere byggeområder ut
Rukkerud
Breiskallengen
Roset skog
Sund skog
Rud skog
Sum ca.

Lettbrukt dyrkbar jord
0,00 daa
0,00 daa
0,00 daa
44,58 daa
35,85 daa
80,43 daa

Dyrket mark
0,00 daa
0,00 daa
0,00 daa
0,00 daa
0,00 daa
0,00 daa

Av tabellen ser en at ryddejobben ved denne revisjon av kommuneplanen førte til en
faktisk reduksjon i beslag av dyrket og dyrkbar mark til nye byggeområder på ca. 61
daa. Det er i praksis bare snakk om lettbrukt dyrkbar jord.

Kommuneplan for Vestre Toten kommune 2012-2023
www.vestre–toten.kommune.no – post@vestre-toten.kommune.no

21

Vedtatt av kommunestyret 27.11.2014, sak 95/14 – Ikrafttredelse 20.4.2015

Næringsbebyggelse:
Det er i dag flere typer næringsområder i kommunen, disse kan deles inn i 3
kategorier:
⁻ Enkeltindustriforetak som har arealbehov for egen ekspansjon og utvikling
(f.eks. Sangnes trevare og Sæther sag)
⁻ Private tilretteleggere for konsentrert utbygging (f.eks. Raufoss Næringspark
og Berger Industriområde)
⁻ Kommunal tilretteleggelse for konsentrert utbygging (f.eks. Prøven og
Gjestrum)
Ubenyttede næringsarealer er vist i tabell 3.3.
Tabell 3.3. Ubenyttede næringsarealer angitt i antall daa.

NF Raufoss

Reguleringsstatus

Tilleggsopplysning

K-plan
2012-2023

1

Raufoss Næringspark

Gl. Reg.pl. fra
1968
oppheves

25 daa

2
3

Prøven
Elvely
Sum

Regulert
Under reg.

Delvis utbygd.
Behov for felles
plan med Gjøvik
kommune.
Delvis utbygd

Delvis utbygd

20 daa
40 daa

30 daa
50 daa
105 daa

4

Raufoss Sagvoll
Berger
Sum

Regulert

5
6
7
8

Reinsvoll
Reinsvoll bruk sør
Roksvoll øst
Gotterud sag (Toten.alm)
Settefisk
Sum

Uregulert
Under reg.
Uregulert
Uregulert

9
10

Bøverbru
Gjestrum
Hole kalkbrudd utvidelse
Sum

Regulert
Under reg.

Delvis utbygd
Nytt

90 daa
15 daa
105 daa

11

Eina
Nesbakken (Toten Metall)
Sum

Regulert

Delvis utbygd

12 daa
12 daa

59 daa
23 daa
30 daa
32 daa
144 daa

Totalt anslag daa ubenyttede næringsarealer
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Arealbehovet er svært vanskelig å konkretisere, men det forventes at etterspørselen
vil være størst i Raufoss- / Reinsvollområdet. Og da spesielt i aksen Raufoss
Næringspark / riksveg 4 mot sør.
I tilknytning til Raufoss næringspark er det ledige utbyggingsarealer både i Gjøvik- og
Vestre Toten kommuner. Det er startet et arbeid med utarbeidelse av felles
områderegulering for disse arealene i samarbeid med Gjøvik kommune.
Fritidsbebyggelse:
Vestre Toten kommune har aldri vært, og vil neppe komme til å bli, noen stor
hyttekommune. Det er pr. i dag registrert 349 hytter, eller bygg som benyttes som
fritidsboliger i kommunens matrikkelregister. Av disse er ca. 60 enheter i så dårlig
forfatning at de ikke er i bruk.
Brorparten av fritidsboligene ligger innenfor arealbruksformålet for landbruks-,
natur- og friluftsområder (LNF). Kun noen få områder (Fosslien, Skavangen, Eina
sentrum) ved Einafjorden, er lagt inn med arealbruksformål fritidsbebyggelse. Et
fåtall fritidsboliger ligger også innenfor arealbruksformålet boligbebyggelse.
Sentrumsformål:
Formålet er brukt i «kjernen» av Raufoss, Reinsvoll, Bøverbru og Eina.
Forretninger:
Formålet er brukt på enkelte «frittliggende» forretninger/forretningsarealer som
ikke faller inn under sentrumsformålet, eller bebyggelse for offentlig eller privat
tjenesteyting.
Bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting:
Formålet er i hovedtrekk brukt på skoler, barnehager, private- og offentlige helse- og
omsorgsinstitusjoner, administrasjonsbygg, badeland og museumsområder.
Råstoffutvinning:
Det er på plankartet vist 5 eksisterende og/eller fremtidige masseuttak og
kalksteinsbrudd i kommunen. Av disse er det kun Hole Kalkbrudd som er i aktiv drift
pr. dato, men det vil i løpet av kort tid bli satt i gang masseuttak ved Elvely på
Raufoss.
I forarbeidet til denne planen ble det gjort utredninger med tanke på en større
utvidelse av Hole kalkbrudd i vestlig retning. Tenkt ramme for utvidelsen var i
driftssammenheng et 100-års perspektiv, og arealmessig i størrelsesorden 550 daa
grunnflate. Usikkerheter omkring eksakt utbredelse og verdi på kalkforekomsten,
samt gjeldende driftsrammer for kalkbruddet gjorde imidlertid at det ikke var politisk
vilje til å «båndlegge» så store arealer til fremtidig massetak før ytterligere
utredninger/fakta foreligger.
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Kommunen kan ikke kreve at eldre uttak skal reguleres, men det settes retningslinjer
om landskapstilpasning og sikring av bruddene ved avslutning av uttaket gjennom
konsesjonsvilkårene gitt av Direktoratet for mineralforvaltning.
Idrettsanlegg:
Formålet omfatter alt fra alpinanlegg, hoppbakke, golfbane og skytebaner til
tradisjonelle fotball- og idrettsbaner.

Andre typer anlegg:
Formålet er brukt på Bradalsmyra testsenter, større trafostasjoner og
forsamlingshus.
Grav og urnelunder:
Formålet omfatter i tillegg til grav- og urnelundene også selve kirkebyggene og
frittstående slike.

3.1.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
I denne planen er 4- (veg, bane, lufthavn og parkeringsplasser) av i alt 9 underformål
benyttet. For veg og bane, er det kun i/gjennom sentrumsområdene disse er vist
med flateformål. Her skilles det ikke på riks-, fylkes- eller kommunale veger. Utenfor
tettstedene er Gjøvikbanen, Valdresbanen og alle riks- og fylkesveger vist med
linjesymbol. Disse vegene er i tillegg merket etter de funksjonsklasser (A-E)
vegvesenet opererer med.
Også overordnede gang- og sykkelveger, pilegrimsleden, høgspentlinjer og enkelte
turveger er vist med linjesymbol.
Kommunen har to flyplasser, en småflyplass ved Gotterud på Reinsvoll og en
seilflyplass ved Smågarda på Bøverbru. Kun større parkeringsarealer er vist som eget
underformål.

3.1.3. Grønnstruktur
Alle de fire underformålene (naturområder, turdrag, friområder og parker) er brukt i
Vestre Toten. Formålet brukes i all hovedsak for å tydeliggjøre grønnstruktur i, og i
tilknytning til kommunens tettsteder. Store deler av disse arealene er regulert inn på
reguleringsplannivå.
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3.1.4. Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF)
LNF-områdene omfatter jord- og skogbruksområder, utmarks- og friluftsarealer,
eksisterende spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. På kommuneplannivå skilles
det ikke mellom de 3 formålene L, N og F. Hovedformålet har imidlertid 2
underformål (a og b), hvor alternativ b) brukes på områder hvor spredt bolig-, fritidseller næringsbebyggelse mv. tillates. LNF a) formålet som brukes i Vestre Toten, skal
sikre at jord- og skogbruk kan drives hensiktsmessig, at friluftsområder er
tilgjengelige for allmennheten, at det tas hensyn til kulturlandskapet og den verdien
naturen har i seg selv.
Bygging og deling i disse områdene må være i samsvar med formålet. Det er ikke
tillatt med ny eller vesentlig utvidelse av fritidsbebyggelse i områdene. Boligbygging i
LNF-områdene har en viss tradisjon, men fordi områdene ikke er planlagt til
boligformål utenom på gårdsbruk, er det risiko for at det oppstår konflikter med de
formålene LNF-områdene skal ivareta.

3.1.5. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone
I denne planen brukes i all hovedsak hovedformålet, men kommunens
hovedvannkilde for drikkevann har fått underformål drikkevann.
Arealbrukskategorien omfatter vannspeilet eller vannstrengen i alle vassdrag i
kommunen.
Miljømålene for kommunens vannforekomster er gitt i kommunedelplan for avløp
vedtatt 16.6.2005, eller i kommende revisjoner av denne.

3.1.6. Hensynssoner
I denne planen er det lagt inn 4 typer hensynssoner etter bokstavene a, c, d og e i
PBL § 11-8. Bestemmelser og veiledende retningslinjer for behandling av tiltak i disse
områdene for å sikre de kvalitetene områdene innehar er gitt i kapitel 3.3. og 3.4.
a) Sikrings-, Støy- og faresoner
Områdene rundt Skjelbreia er avsatt som sikringssone for nedslagsfelt for
drikkevann. Arealbruken i nedslagsfeltet er ytterligere fastsatt gjennom eget skjønn,
vedtatt av kommunestyret 16.5.2005 sak 51/05.
Rundt Bradalsmyra testsenter, Vildåsberget skytebane, Reinsvoll flyplass og Toten
Seilflyplass er det lagt inn støysoner (ST1-ST4). Disse vil i utgangspunktet være å
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betrakte som byggegrenser. Utenfor disse sonene vil støyretningslinje T1442/2012
gjelde.
Kraftlinjen til Statnett, med reserverte korridor på 100 m er lagt inn som faresone for
kraftlinjer. Likeledes er det forutsatt at en faresone tilsvarende en 200-årsflom skal
legges til grunn for planlegging og utbygging langs Hunnselva. Sistnevnte sone er ikke
vist i plankartet.
c) Sone med særlige hensyn til grønne verdier og kulturmiljø
Som en følge av landbruksdrift og geologiske forhold er det utviklet spennende og
varierte kulturlandskaper i kommunen. To av disse (KL1-KL2) er så viktige at de er
avsatt som hensynsone kulturlandskap. De områdene det dreier seg om, er et
mindre område i Nordåsen og et større område i Åsmarka.
Videre er det langs og rundt henholdsvis Pilgrimsleden (KM1), Heksum kalkovn
(KM2) på Bøverbru, Ås kirke (KM3) og Reinsvoll psykiatriske sykehus (KM4) lagd
hensynsone for kulturmiljø. Førstnevnte som del av en nasjonalt historisk viktig
kommunikasjonsvei, og kalkovnen som et relativt godt bevart minne om utvinning av
en ressurs som har hatt stor historisk betydning/omfang på Toten, Ås kirke som en
særlig verneverdig kirke i et større kulturmiljø og Reinsvoll psykiatriske sykehus med
relativt stor bygningsmasse i verneklasse 2.
Viktige naturområder som ikke sikres ved båndlegging, kan kommunen sikre
gjennom bruk av hensynssoner. Det er valgt ut 16 slike områder (NO1-NO16) i Vestre
Toten. Blant disse inngår flere kalksjøer (Helsettjernet og Eriksrudjernet (NO12),
Hørsrudputten og Kuserudtjernet (NO13), Steffensrudtjern (NO14) og Holetjern
(NO15)) og en slåttemark på Stenberg (NO16) som etter naturmangfoldloven har
status som utvalgte naturtyper.
d) Sone for båndlegging
Hensynssonene omfatter arealer båndlagt etter annet lovverk enn plan- og
bygningsloven. I dette tilfellet lov om naturvern, -kulturminner og -friluftslivet.
Nasjonalt og internasjonalt verneverdige naturområder blir sikret vern som
nasjonalpark, naturreservat eller landskapsvernområde. Kommunen har to slike –
Stormyra naturreservat (NV1) og Geitryggmyra naturreservat (NV2). Forvaltningen
av disse er tillagt fylkesmannen i Oppland.
11 av kommunens viktigste områder med automatisk fredede kulturminner (KM5KM16) er vist på kartet etter prioritering foretatt i samråd med kulturseksjonen i
Oppland fylkeskommune. Dette gjelder Elton gårdsanlegg fra yngre jernalder/
middelalder, hovedbygningen på Alm, Tåsås gravfelt, hovedbygningen på Aannerud,
Gjestrum gravfelt, kirkestallene på ved Ås kirke, middelalderkirkegård ved Ås kirke,
gravfelt med fire røyser ved Ås kirke, koksteinsrøyser ved Ås kirke, tolv bygninger på
Stenberg og Geiteryggen fangstanlegg. Andre automatisk fredede kulturminner har
likevel samme status uten at alle kan vises med hensynssone i plankartet.
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To viktige friluftsområder i kommunen er sikret gjennom friluftsloven. Dette er
badeplassen på Engenstranda (FO1) ved Einafjorden og nærområdene til Korta elv
(FO2) i Raufoss.
e) Sone med felles krav til planlegging og f) sone hvor gjeldene reguleringsplan
fortsatt skal gjelde.
I Raufoss er det lagt inn 5 områder (FB1-FB5) hvor det stilles krav til felles
reguleringsplan før fortetting kan finne sted i de aktuelle områdene. Bakgrunnen for
at disse områdene er underlagt spesielle hensyn, er at de innehar kvaliteter mht.
struktur, arkitektur med mer som er viktig å ivareta.
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3.2. Overordnede mål og strategier i arealdelen
Kommuneplanens arealdel skal forene ønsket om å ta vare på natur- og
miljøverdiene med behovet for bruk og utbygging til gavn for den enkelte og
samfunnet. Den skal tilkjennegi en klar, tydelig og langsiktig styring av arealbruken.
Det er utarbeidet følgende overordnede mål og strategier for arealforvaltningen i
Vestre Toten kommune:

1. Vestre Toten kommune skal sikre produktive arealer i landbruket.
Strategier:
a) restriktiv holdning til omdisponering av dyrka- og dyrkbar mark
b) stimulere til et aktivt landbruk som ivaretar miljø-, natur- og
kulturlandskapsverdiene
c) satse på fortetting innenfor tettstedene

2. Vestre Toten kommune skal videreutvikle gode grender og tettsteder.
Strategier:
a) sette rammer for utvikling og gi tettstedene en naturlig avgrensning
b) tilrettelegge for god fordeling av boligtyper
c) sikre sammenhengende grønt drag og/eller friluftsområder i og ut fra
tettstedene
d) satse på parker og gode offentlige utearealer der det legges opp til
tett utnyttelse, for eksempel i sentrumsområder
e) legge vekt på kvalitet og estetikk ved all utvikling

3. Vestre Toten kommune skal fremme helsevennlig, miljøvennlig og
kostnadseffektiv utbygging.
Strategier:
a) utnytte utbyggings- og driftskostnader godt. Dette inkluderer bl.a.
teknisk infrastruktur, hjemmebasert omsorg, utrykninger og skole
b) legge vekt på at boliger skal kunne bebos av alle uavhengig av alder,
funksjonsevne og livssituasjon
c) legge til rette for at ny industri eller handelsnæring fortrinnsvis
lokaliseres i tilknytning til eksisterende virksomhet
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4. Vestre Toten kommune skal sikre bærekraft og miljø.
Strategier:
a) aktiv satsing på samordnet miljø, areal og transportplanlegging
b) skjerme våre vassdrag, og vassdragsnære områder mot negative
inngrep og forurensninger
c) forvalte våre arealer slik at leveområder og biologisk mangfold
opprettholdes
d) skjerme store, sammenhengende natur- / friluftsområder mot inngrep
som forringer områdenes kvalitet
e) sikre viktige naturkvaliteter og naturressurser gjennom aktiv bruk av
plan- og bygningsloven
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3.3. Bestemmelser til kommuneplanens arealdel
Bestemmelsene og hovedelementene i plankartet er rettslig bindende jf. PBL § 11-6.
I planbestemmelsene angis ikke bestemmelser som ivaretas av annet lovverk. Dette
kan for eksempel være forhold som radon (teknisk forskrift), opprydding i forurenset
grunn (forurensningsforskriften) og forhold knyttet til naturmangfoldloven.

3.3.1. Generelle bestemmelser, jf. PBL § 11-9
§ 1-1 Plankrav (jf. PBL § 12-1, tredje ledd)
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan tiltak som nevnt i PBL § 20-1, ikke finne
sted før området inngår i reguleringsplan. Vilkåret er at denne planens
bestemmelser og retningslinjer er ivaretatt.
Unntak fra plankravet:
 Påbygg, tilbygg, garasje og uthus for eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse.
 Innenfor 50/100-metersbeltet langs vassdrag forutsettes det at utvidelse av
eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse samt nye uthusbygg på eksisterende
fritidseiendommer og uthus-/ garasjebygg på eksisterende boligeiendommer,
ikke oppføres nærmere vassdrag enn den eksisterende bebyggelsen. Evt.
annen plassering for de frittstående bygningene kan tillates inntil 25 meter
fra vassdraget dersom alle andre plasseringer er vurdert og funnet uegnet.
 Fortetting i eksisterende boligområde og fradeling til samme formål med
inntil 3 nye boenheter. Det skal gjøres en arkitektfaglig vurdering av tiltaket.
§ 1-2 Innholdet i utbyggingsavtaler (jf. PBL § 11-9, nr. 2)
 For områder hvor utbyggingsavtaler er en forutsetning, skal innholdet
avklares ved oppstart av planarbeidet. Utbyggingsavtale skal utarbeides
parallelt med planprosessen og være i samsvar med PBL kap. 17 og vedtak
fattet av kommunestyret.
§ 1-3 Utbyggingsrekkefølge (jf. PBL § 11-9, nr. 4)
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke arbeid igangsettes før følgende
forhold er vurdert i reguleringsplan:
 Tekniske anlegg, dvs. veg, vann, avløpsanlegg, overvann, strømframføring,
renovasjon, kollektivplasser
 Trafikksikker atkomst for gående, syklende og kjørende
 Trafikksikker skoleveg
 Skole- og barnehagekapasitet
 Lekearealer jfr. kommuneplanens retningslinjer
 Støyforhold
 Universell utforming
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Utnyttelsesgrad, maksimums- og minimumsverdier
Estetikk
Høgspent/ stråling
Grunnforurensning
Naturmangfold
ROS-analyse
Flomfare (200-årsflom)

NF5 Reinsvoll bruk sør:
 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.
NF6 Roksvoll øst:
 Etablering av virksomhet skal skje i tråd med Fylkesdelplan for varehandel.
BY43-49 i Ihle krets:
 Framtidige tomteområder kan ikke utvikles før det foreligger offentlig vann
og avløpsnett fram til områdene.
BY48 Gaukom:
 Utviklingen av området kan ikke startes før det er gjort fartsreduserende
tiltak i Ihlevegen på strekningen mellom Gaukom – Ihle skole.
BY49, -43 og -44 Toten Hotell, Løkenlia og Sillongen sør:
 Utviklingen av området kan ikke startes før det er gjort fartsreduserende
tiltak i Sillongenvegen på strekningen mellom Granvang (Fv111) – Stepperud.
 I forbindelse med regulering av området, skal behov for ytterligere
fartsreduserende tiltak langs Fv111 på strekningen Granvang – Ihle skole
utredes.
BY47 Helsetlia:
 Utviklingen av området kan ikke startes opp før det foreligger gang- og
sykkelveg langs Fv111 fra området og fram til skole.
§ 1-4 Universell utforming (jf. PBL § 11-9, nr. 5)
 Ved utarbeiding av reguleringsplaner skal det utarbeides bestemmelser om
universell utforming.
 Byggeområder med tilhørende utearealer planlegges etter prinsippene for
universell utforming med tilfredsstillende atkomst til alle bygninger, og med
veger og gangveger som gir god framkommelighet for personer med nedsatt
funksjonsevne.
 Bygg og anlegg planlegges etter prinsippene for universell utforming med god
tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.
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 Nye boliger skal ha alle hovedfunksjoner (inngang, bad, toalett, oppholdsrom
og soverom/ -mulighet) på inngangsplanet. Disse skal være tilgjengelig med
rullestol ved normal møblering. Boliger med inngang fra bakkeplanet og
boliger med krav om heis, skal ha trinnfri atkomst til inngangsplanet og til
terrasse/privat uteplass. Disse kravene gjelder også ved hovedombygginger/
restaurering dersom det ikke medfører uforholdsmessige kostnader.
Arbeid beskrevet ovenfor kan ikke settes i gang før det er dokumentert hvordan
disse hensynene er ivaretatt. Denne bestemmelsen gjelder foran eldre
reguleringsplaner.
§ 1-5 Krav til situasjonsplan, ubebygd del av tomt, fellesareal (jf. PBL § 11-9, nr. 5)
 Situasjonsplan skal generelt utarbeides i samsvar med veiledning til
byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven.
 Kommunen kan kreve utdypende utomhusplaner for tiltak der
utomhusarealene er av stor betydning for funksjonen til tiltaket og for å sikre
god tilgjengelighet for bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. Dette
kan også gjelde andre offentlige uteområder som er viktige for allmennheten.
Materialbruk i uteanlegget, vegetasjonsbruk og bearbeiding av terreng,
stigningsforhold, ledelinjer, plassering av lyspunkter, utforming og plassering
av lekeapparat, benker og annen innredning, skilt m.m. vil være aktuelle
tema.
 Dersom plassering av utomhusanlegg som nevnt i PBL § 28-7 andre ledd skal
dekkes på tilstøtende areal eller i samarbeid mellom utbyggere skal dette
dokumenteres i byggesaken.
§ 1-6 Krav til parkering (jf. PBL § 11-9, nr. 5)
 Utvalget for teknisk drift og plansaker kan unntaksvis godkjenne at
biloppstillingsplasser helt eller delvis blir anordnet på annen eiendom i
rimelig nærhet (naboeiendom, gjenboer) mot tinglyst rettighet.
 Biloppstillingsplasser må dimensjoneres slik at de minst tilfredsstiller
minstekravet angitt i Byggforsk-serien 312.130.
 Alle biloppstillingsplasser må kunne benyttes uavhengig av hverandre.
 Biloppstillingsplassene skal være lett tilgjengelige, og inntil 30 % kan være
merket/reservert.
 Løsning av kravet til biloppstillingsplasser skal være godkjent og
gjennomføringen sikret før igangsettelsestillatelse for bygging gis.
 Krav til biloppstillingsplasser gitt i godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan
går foran denne bestemmelse.
Krav til antall parkeringsplasser pr. boenhet:
 Boliger <30 m2 min. 0,2
 Boliger 30-60 m2 min. 1,0
 Boliger >60 m2 1,5-2,0
For sentrumsområdene er det egne krav.
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§ 1-7 Utendørs skilt og reklame (jf. PBL § 11 -9, nr. 5)
 Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge, og
bør harmonere med bygningen og miljøet for øvrig. Blinkende eller
bevegelige skilt/reklameinnretninger tillates ikke.
 Det foretrekkes skilt av frittstående bokstaver og symboler. Lyskasser kan
likevel tillates dersom dette harmonerer med bygningen og miljøet for øvrig.
Lyskassene skal i så fall utføres med lukket front, slik at bare tekst eller
symboler er gjennomlyst.
 Uthengsskilt skal ikke ha større bredde enn 1 meter.
 Antall skilt skal være maksimum 1 stk. for hver virksomhet på eiendommen.
 I næringsbygg som inneholder flere virksomheter, skal skiltene samles i en
oppslagstavle. Denne kan være frittstående. Virksomhet i lokaler med fasade
langs fortau eller gate med egen inngang, kan ha egne skilt.
 Antallet skilt kan økes dersom virksomheten disponerer flere fasader på
eiendommen langs fortau eller gate, og der det er naturlig at det settes opp
skilt også mot disse. Skiltene skal som hovedregel plasseres ved innganger.
 Skilt og reklameinnretninger tillates ikke plassert på stolper eller gjerder.
 På bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer skal skilt og
reklameinnretninger utføres på en slik måte at det tas hensyn til miljøets
karakter og historie. Uthengsskilt skal ikke overstige 0,6 m².
 Bestemmelsene om skilt og reklame gjelder uavkortet for bensinstasjoner. På
pumpetak eller gesims skal det ikke tillates skilt. Pumper og annet utstyr bør
ha moderat merking.
 Løsfot-reklame skal ikke oppføres på offentlig gategrunn med unntak av der
det er godkjent i egen plan. Kravene til universell utforming må ivaretas.
 Frittstående reklameskilt langs offentlig veg kan unntaksvis godkjennes av det
faste utvalg for plansaker innenfor bestemte tidsrom og i avgrensede
områder som er fastsatt sammen med vegmyndighetene.
 Planer for tidsbegrenset oppsetting av telt, flagg, vimpler m.m. i tilknytning til
markedsføring av næringsvirksomhet, offentlige tiltak og lignende, skal på
forhånd være godkjent av kommunen.
 I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder skal det ikke
oppføres frittstående reklameskilt.
§ 1-8 Utearealer for barn og unge (jf. PBL § 11-9, nr. 5)
 Lokale leke- og oppholdsmuligheter skal vurderes samtidig med plassering av
skoler, barnehager og boliger. Dette gjelder også ved utvidelse eller ved
fortetting av eksisterende områder. Arealene vises på regulerings- eller
bebyggelsesplan, evt. på situasjonsplan der det ikke er krav om ovennevnte
planer.
 Arealene skal være godt egnet til formålet, store nok og varierte, med både
flater og skrånende terreng slik at de gir mulighet for ulike typer lek for
forskjellige ferdighetsnivåer gjennom alle årstider. Områdene skal kunne
brukes av alle, og gi mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne.
Unødvendige hindringer for funksjonshemmede skal unngås.
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 Adkomst til lekearealer skal ikke krysse eller gå langs trafikkfarlige veger.
Arealene skal ha god soleksponering, og sikres mot forurensing, støy,
trafikkfare, helsefare og evt. annen fare.
 Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad, særlig verdifull
trevegetasjon. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til
fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes
fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller
dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er
nevnt i disse retningslinjene, for å møte dagens eller framtidens behov ikke
blir oppfylt.
§ 1-9 Støy (jf. PBL § 11-9 nr. 6)
 Nye boliger og annen støyfølsom bebyggelse skal etableres slik at de ikke
utsettes for støy utover anbefalte grenseverdier jf. Miljøverndepartementets
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012.
§ 1-10 Bevaring av eksisterende bygninger (jf. PBL § 11-9, nr. 7)
 Sefrak-registrerte bygningers autentisitet skal vurderes i forbindelse med
søknad om tiltak. Der bygningers eksteriør er godt bevart skal nye tiltak
utføres slik at bygningens karakter mht. volum, materialer, detaljer og farger
blir opprettholdt eller ført tilbake til det opprinnelige. Søknad om tiltak på
Sefrak-registrerte bygninger kan forelegges kulturminnemyndighetene i
Oppland fylkeskommune til vurdering.
 Planer for endringer av stasjonsbygningene på Hågår, Eina og Breiskallen skal
forelegges kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune.
Stasjonsområdene på Reinsvoll og Raufoss er regulert til bevaring.
§ 1-11 Byggeskikk og estetikk (jf. PBL § 11-9, nr. 6)
Ethvert planforslag eller søknad om tiltak etter loven skal inneholde dokumentasjon
som viser at følgende estetiske hensyn er vurdert og ivaretatt:
 Fjernvirkning i forhold til større landskapselementer.
 Forholdet til tomte- og bebyggelsesstruktur, eksisterende terreng og
vegetasjon.
 Bygninger og anlegg skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter og
form. Bebyggelsen skal ha en helhetlig form og volumoppbygging, samt
fremme gode gate- og uterom som kan benyttes av alle. Ved plasseringen av
bygningen eller anlegget og tilhørende utearealer og parkeringsplasser, skal
det være en bevisst holdning til størrelse, form, materialbruk, detaljering,
fargebruk og bruk av vegetasjon.
 Kommunen skal kreve redegjørelse for tiltakets estetiske kvaliteter der det
trengs en nærmere vurdering i det enkelte tiltak.
 Utforming og plassering av utendørs skilt og reklame samt andre elementer i
og mot det offentlige rom.
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§ 1-12 Funksjonsklasser; avkjørsler til riks- og fylkesveger (jf. PBL § 11-10, nr. 4)
Vegmyndighetenes funksjonsklasser for etablering av nye avkjørsler og utvidet bruk
av eksisterende er vist med bokstavene A - E i planen. Kriteriene legges til grunn ved
søknad om ny avkjørsel eller utvidet bruk av eksisterende.
Vegnettet er delt inn i funksjonsklasser og holdningsklasse til avkjørsler. I tillegg er
det generelle byggegrenser knyttet til den enkelte funksjonsklasse som gjelder der
det ikke foreligger godkjente reguleringsplaner.
Funksjonsklasse
A – Nasjonal hovedveg(kun
riksveger)
B – Regional hovedveg
C – Lokal hovedveg
D – Lokal samleveg
E – Lokal adkomstveg

Holdningsklasse
I Meget streng holdning

Byggegrense
50 m

II Streng holdning
II Streng holdning
III Mindre streng holdning
IV Lite streng holdning

50 m
30 m
20 m
15 m

§ 1-13 Bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone (jf. PBL § 11-11, nr. 5)
 For områder langs Einafjorden og Hunnselva inntil 100 meter fra strandlinjen,
og inntil 50 meter fra strandlinjen i andre vassdrag, kan arbeid og tiltak som
nevnt i plan- og bygningslovens §§ 20-1, 20-2, 20-3 ikke finne sted med
mindre området inngår i godkjent reguleringsplan med annen byggegrense.
 Kommunen kan gjennom lokal forskrift om utslipp av avløpsvann åpne for å
godkjenne avløpsløsning for eksisterende boliger og fritidsboliger.
 Det tillates ikke oppført brygger og båthus.
 Alle tiltak skal vurderes med hensyn til flomfare (200-årsflom)
Kommunen har kalksjøer som i tillegg til ovennevnte byggeforbud langs vassdrag
omfattes av «forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven».

3.3.2. Bestemmelser til arealformål, jf. PBL § 11-10
§ 2 Bebyggelse og anlegg (jf. PBL § 11-7, nr. 1)
§ 2-1 Sentrumsformål
 Ved nye tiltak som kan påvirke muligheten for fortetting i et kvartal eller
annet sammenhengende område, skal kommunen vurdere om det skal stilles
krav til felles reguleringsplan for flere eiendommer.
 Antall parkeringsplasser (bolig pr. boenhet, ellers pr. 100 m2):
Boliger <30 m2
min. 0,2 for bil
og 1,0 for sykkel
2
Boliger 30-60 m
0,3-1,0 for bil
og 2,0 for sykkel
Boliger >60 m2
0,8-1,5 for bil
og 2,0 for sykkel
Detaljhandel
0,8-1,0 for bil
og 0,5 for sykkel
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Kjøpesenter
Kontor

0,8-3,0 for bil
0,8-2,0 for bil

og 1,0 for sykkel
og 1,0 for sykkel

§ 2-2 Boligbebyggelse
 I eksisterende, uregulerte boligområder skal % - BYA være maksimum 30 %,
men bebygd areal (NS 3940) skal likevel ikke overstige 400 m² for noen
eiendom, parkeringsareal inkludert. Eksisterende takformer skal beholdes
ved utvidelse.
 Garasjer/uthus kan oppføres i en etasje med til sammen maksimum 50 m2
bebygd areal. Maksimum gesimshøyde er 3,0 meter over planert terreng.
 Ved ny eller endring av eksisterende bebyggelse innenfor viste kraftlinjesoner
skal det framlegges en beregning på strålingsnivå. Det tillates ikke nye
bolighus, skoler, barnehager eller lekeplasser dersom strålingsnivået
overskrider 0,4 µT. Tilbygg til eksisterende bygninger skal så lang mulig
plasseres slik at det får minst mulig strålingsnivå (jf. PBL § 11-9 nr. 3).
 Ved tiltak skal det utarbeides situasjonsplan og opparbeides
parkeringsplasser i henhold til bestemmelsenes § 1-6, dersom annet ikke er
bestemt i reguleringsplan (jfr. PBL § 11-9 nr. 3).
 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner nær støykilder skal det utarbeides
støyberegninger. Måleverdiene/ beregningene kan ikke overstige
grenseverdiene i retningslinje for behandling av støy T – 1442/2012 (Jfr. Pbl. §
11-9 nr. 6).
§ 2-3 Fritidsbebyggelse
 Fritidsbebyggelse kan oppføres med samlet areal inntil BRA=120 m2.
Bebyggelsen kan inneholde 1 bygning for opphold og 2 uthus, hvor uthusenes
samlede areal ikke kan overstige BRA=30 m2. Bebyggelsen kan oppføres med
maksimum gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 5 m. Takvinkel skal være
mellom 22- og 30°. Synlig del av grunnmur kan maksimum være 0,5 meter.
Takflatene skal være matte.
 Uthusene skal ha samme utvendig fargesetting som fritidsboligen. Rekkverk
på uteplasser eller terrasser skal ikke males i kontrastfarger.
§ 2-4 Områder for anlegg
Raufoss næringspark
 Området kan ikke videreutvikles før det foreligger reguleringsplan.
Reguleringsplanen må samordnes med områdene i Gjøvik kommune.
Bradalsmyra Testsenter
 Dette området skal nyttes til prøving og kontroll av produkter i tilknytning til
Nammo AS. Virksomheten ved testsenteret skal som hovedregel
gjennomføres i tidsrommet kl. 07.00-17.00 (mandag - fredag). Virksomhet
utenom disse tidsrommene, eller som ut fra en sikkerhetsmessig vurdering
kan medføre ulempe for nærområdene, skal varsles særskilt.
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Området er inndelt i følgende 5 soner:
Sone 1 – standplassone: Denne sonen skal nyttes til plassering av størstedelen av
anlegg og standplasser direkte tilknyttet virksomheten.
Sone 2 – målsone: Denne sonen skal nyttes til plassering av målarrangementer og
kulverter til oppfanging av prosjektiler.
Sone 3 – buffersone: Denne sonen skal nyttes til buffersone. Bygninger, anlegg og
standplasser tillates normalt ikke. Jordlovens §§ 9 og 12 gjelder.
Sone 4 – administrasjonssone: Denne sonen skal nyttes til oppføring av de
nødvendige bygninger for virksomheten. Aktiviteter som krever sikkerhetssone
tillates ikke.
Sone 5 – sone for spesielle funksjoner: Denne sonen skal nyttes for spesielle
funksjoner. I sonen er det en standplass for 2000 meter skyteavstand. Nye
standplasser, samt anlegg for spesielle aktiviteter kan etableres i sonen under
forutsetning av at sikkerhetsmessige krav tilfredsstilles, og at støyforholdene ikke
endrer seg.
Støysone er lagt inn som egen hensynssone.
Vildåsen skytebane
 Eier har plikt til å sikre området forskriftsmessig.
§ 2- 5 Områder for råstoffutvinning
 Det er krav om utarbeidelse av reguleringsplan før nye, eller vesentlig
utvidelse av eksisterende masseuttak kan finne sted – jfr. PBL § 1-6. For
eksisterende masseuttak skal det før uttaket avsluttes utarbeides plan for
avslutning og tilbakeføring som bl.a. tar for seg sikring og landskapstilpasning.

§ 3 Landbruks-, natur- og friluftsområder, jf. PBL § 11-11
§ 3-1 Eksisterende, spredt bolig-/ fritidsbebyggelse (jf. PBL 11-7 nr. 5 b)
For påbygg/tilbygg/endring/rivning av eksisterende (pr. vedtaksdato) spredt bolig- og
fritidsbebyggelse og oppføring av tilhørende uthus/garasjer gjelder følgende vilkår:
Bebyggelse på boligeiendommer
 Tilbygg/påbygg til eksisterende bolig uten utvidelse av antall boenheter og
inntil % BYA 30 %. Eksisterende takformer skal beholdes ved utvidelse.
 For eksisterende boligeiendommer skal grad av utnytting pr. eiendom være
maks. % BYA 30 %, men bebygd areal (NS 3940) skal likevel ikke overstige 400
m² for noen eiendom, parkeringsareal inkludert.
Bebyggelse på fritidseiendommer
 Tilbygg/påbygg til eksisterende fritidsbebyggelse kan oppføres dersom samlet
areal for bebyggelsen ikke overskrider BRA=120 m2.
 Bebyggelsen kan inneholde 1 bygning for opphold og 2 uthus, hvor uthusenes
samlede areal ikke kan overstige BRA=30 m2. Bebyggelsen kan oppføres med
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maksimum gesimshøyde 3 meter og mønehøyde 5 meter. Takvinkel skal være
mellom 22- og 30°. Synlig del av grunnmur kan maksimum være 0,5 meter.
Takflatene skal være matte.
 Uthusene skal ha samme utvendig fargesetting som fritidsboligen. Rekkverk
på uteplasser eller terrasser skal ikke males i kontrastfarger.
Landbrukstiltak
 Nødvendige driftsbygninger og kårboliger skal ikke legge beslag på dyrka
mark så lenge alternativ lokalisering er mulig.
 Av hensyn til de store kulturlandskapsverdiene skal alle nybygg og tilbygg
tilknyttet landbruket tilpasses eksisterende bygningsmiljøer og landskapet.
Bebyggelse innenfor 50/100 m–beltet langs vassdrag; tillegg til overnevnte
bestemmelser
 Utvidelse av eksisterende bebyggelse skal ikke oppføres nærmere vassdrag
enn den eksisterende bebyggelsen.
 Det tillates ikke oppført båthus og brygger.
 Nødvendige bygninger og anlegg i tilknytning til landbruksvirksomhet kan
oppføres i 100-metersbeltet langs vassdrag, dersom bygning/anlegg blir
plassert i tilknytning til eksisterende gårdstun. Ved plassering og utforming
skal det tas spesielt hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, jordvern,
landskap og andre allmenne interesser, jf. § 1-8.
 Gjenoppføring av erstatningsbygg etter brann, ulykke eller naturskade kan
foretas i 100-metersbeltet langs vassdrag uten at det søkes dispensasjon for
tiltaket. Det samme gjelder for ombygging av eksisterende byggverk slik at
byggverkets funksjonalitet ivaretas.

3.3.3. Bestemmelser til hensynssoner, jf. PBL § 11-8
§ 4-1 Sikrings-, støy og faresoner, jf. PBL § 11-8, bokstav a)
Sikringssoner
Nedslagsfelt for drikkevann:
Sikringssonen er vist i kartet.
 Område rundt Skjelbreia er avsatt som sikringssone for nedslagsfelt for
drikkevann, jf. beskyttelsesbestemmelsene. Alle tiltak innenfor denne sonen
skal avklares med tilsynsmyndigheten i kommunen.
Andre støysoner
Bradalsmyra testsenter:
Støysone 100 db er vist i kartet med bokstavene ST1. Sonens grense mot sør er ikke
beregnet.
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 Oppføring av støyømfintlig bebyggelse innenfor støysonen skal ikke tillates.
Med støyømfintlig bebyggelse menes boliger, skole, barnehage og
institusjoner for rekreasjon eller lignende.
Vildåsen skytebane:
Støysone 65 db er vist i kartet med bokstavene ST2.
Reinsvoll flyplass:
Støysone 60 db er vist i kartet med bokstavene ST3. Reguleringsplanen for Reinsvoll
flyplass vedtatt 3.2.1994 gjelder for området.

Toten seilflyplass:
Støysone 60 db er vist i kartet med bokstavene ST4. Reguleringsplanen for Toten
seilflyplass vedtatt 4.2.1993 gjelder for området.
Faresoner
Kraftlinjer – høgspentanlegg:
Statnetts linje med 132kV er vist på plankartet, med reservert korridor på 100 m.
 Ved ny eller endring av eksisterende bebyggelse innenfor disse sonene skal
det framlegges beregning på strålingsnivå. Det tillates ikke nye boliger, skoler
eller barnehager dersom strålingsnivået overskrider 0,4 μT.
Flomsone langs Hunnselva:
Sonen er ikke vist i kartet.
 For nye byggeområder langs Hunnselva skal et sikkerhetsnivå tilsvarende en
200-årsflom legges til grunn, jf. NVEs retningslinjer for planlegging og
utbygging i fareområder langs vassdrag.
§ 4-2 LNF – Naturområder, jf. PBL § 11 – 8, bokstav c):
Områdene med naturverdier er vist i kartet med bokstavene NO1 – NO16.
Slåttemark er vist med bokstaven NO16. NO16 består av 5 «mindre» slåttearealer
som alle ligger innenfor KM14 på Stenberg.
§ 4-3 LNF – Kulturlandskapsområder, jf. PBL. §11 - 8, bokstav c):
Områdene er vist i kartet med bokstavene KL1 og KL2.
§ 4-4 Områder for kulturmiljø, jf. PBL. §11 – 8, bokstav c):
Pilgrimsleden, Heksum kalkovn, Ås kirke og Reinsvoll psykiatriske sykehus. Sonene
vises i kartet med bokstavene KM1 – KM4.
§ 4-5 Båndleggingssoner, jf. PBL § 11-8 bokstav d)
Båndleggingssone etter lov om kulturminner:
I plankartet er det vist båndleggingssone for følgende områder, som er vernet etter
kulturminneloven eller regulert til bevaring gjennom reguleringsplanen «Elton»:
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 KM5: Elton gårdsanlegg
 KM6: Hovedbygning på Alm
 KM7: Tåsås gravfelt
 KM8: Hovedbygning på Aannerud
 KM9: Gjestrum gravfelt
 KM10: Kirkestallene ved Ås kirke
 KM11: Middelalderkirkegården ved Ås kirke
 KM12: Gravfelt med fire røyser ved Ås kirke
 KM13: Koksteinsrøyser ved Ås kirke
 KM14: Stenberg
 KM15: Geitryggen fangstanlegg
Alle tiltak innenfor disse områdene skal legges fra for kulturminnemyndighetene i
Oppland for godkjenning før vedtak fattes. Tiltak som berører
middelalderkirkestedet Ås kirke skal godkjennes av Riksantikvaren.
Båndleggingssone etter lov om naturvern:
Følgende områder er fredet og er vist i kartet:
 NV1: Stormyra Naturreservat
 NV2: Geitryggmyra naturreservat
Båndlegging etter friluftsloven:
Statlige sikrede friluftsområder er vist i kartet:
 FO1: Engenstranda
 FO2: Korta
§ 4-6 Område med krav om felles planlegging, jf. PBL. §11 - 8, bokstav e):
Boligområdene FB1 - FB5 på Raufoss er vist i kartet.
 Disse områdene kan ikke fortettes før det foreligger en felles reguleringsplan
for hele det aktuelle området.
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3.4. Retningslinjer til kommuneplanens arealdel
Retningslinjene klargjør hvordan planbestemmelsene kan påregnes praktisert. De er
ikke juridisk bindende, men er veiledende.
Kulturminner
 Alle offentlige og større private tiltak som kan komme i konflikt med
kulturminner skal legges fram for kulturminnemyndighetene i Oppland
fylkeskommune for uttalelse. Dette gjelder også tiltak unntatt fra plankrav,
herunder store driftsbygninger i landbruket, nydyrkingstiltak, vann- og
avløpsledninger, kabler osv.

3.4.1. Områder for bebyggelse og anlegg
Utnyttelse:
 Regulerte boligfelt bør være frie for husdyr. Med husdyr menes i denne
forbindelse dyrearter som normalt ikke bor sammen med eieren i boligen,
men holdes i fjøs, stall eller lignende.
 Regulerte boligfelt bør være fri for parkering av tunge kjøretøy over 7,5 tonn.
Fortetting i boligområder:
 Når en eiendom ønskes fortettet skal det vektlegges at eiendommen utnyttes
godt. Minimum utnyttelse bør være BYA=30 % når et område tas opp til
regulering. Der det ikke er krav om reguleringsplan bør utnyttelsesgraden
begrenses til maksimum BYA=30%.
 Nye boenheter bør ikke opprettes lenger unna offentlig områdelekeplass
(min. 1 daa) enn 300 meter uten at det avsettes egen nærlekeplass til felles
lek og opphold for beboerne. Nærlekeplass bør da være min. 150 m2.
 Minste, private uteoppholdsareal(MUA) bør være:
Eneboliger
200 m2 per boenhet
Sekundærleilighet
50 m2 per boenhet
Tomannsboliger
150 m2 per boenhet
Rekkehus/ kjedehus/ andre småhus
30 m2 per boenhet
Blokkbebyggelse
6 m2 per boenhet
 Minste offentlige uteoppholdsareal (MUA) bør være:
Rekkehus/kjedehus/andre småhus: 25 m² per boenhet og min. 150 m² samlet
for inntil 6 boenheter
Blokkbebyggelse: 15 m² per boenhet og min. 150 m² samlet for inntil 10
boenheter
 Det skal tilstrebes et høyt antall tilgjengelige boenheter.
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3.4.2. Landbruks-, natur- og friluftsområder
Bebyggelse på landbrukseiendom:
 Som landbruksbebyggelse defineres våningshus, nødvendig kårbolig og
driftsbygninger. Driftsbygninger i landbruket er bygninger som er nødvendige
for tradisjonelt jord-, skog- og hagebruk, gartneri og pelsdyravl (jf. PBL §§ 201 og 20-2). Anlegg for sortering av egenprodukter inngår.
 Før overgang til annen bruk må det søkes om bruksendring.
 Det bør bare tillates fradeling av kårboliger dersom det ikke forventes å være
behov for kårbolig på eiendommen i framtida, og der fradeling kan skje uten
store ulemper for resteiendommen. Kårbolig skal fortrinnsvis plasseres i
tilknytning til tunet.
 Ved oppføring av driftsbygninger og andre bygninger tilknyttet utøvelse av
stedbunden næring – samt ved vedlikehold av eksisterende bebyggelse – bør
det tas hensyn til kulturlandskap, estetikk og byggeskikk.

Anlegg for husdyrhold / pelsdyranlegg og lagring av husdyrgjødsel:
 Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel bør ikke plasseres på
flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet
vannforsyningsanlegg at det medfører fare for forurensning.
 Anlegget og terrenget rundt anlegget utformes slik at gjødsel som ved et
uhell renner ut av lageret eller tankvogn mv., ikke renner ut i
vassdrag/vannkilder.
 Slike anlegg bør plasseres minst 50 meter fra vassdrag eller drikkevannskilder.
Dette gjelder også for pelsdyranlegg med oppsamling på bakken. Ved
ugunstige grunn-, terreng- eller grunnvannsforhold og ved flomfare må
avstandene økes.
 Nye pelsdyranlegg med åpne hus bør ikke plasseres nærmere boligområder
enn 300 meter.
 Nye gjødselkummer bør ikke plasseres nærmere boligområder enn 100
meter.
 Gjødselkummer bør være overdekket.
 Ny luktømfintlig bebyggelse bør ikke plasseres nærmere eksisterende
pelsdyranlegg enn 300 meter, eller eksisterende gjødselkummer enn 100
meter.
 Ved plassering av pelsdyranlegg og gjødselkummer bør det vurderes om
topografi, vegetasjon og vindretning er slik at plassering likevel kan føre til
luktproblemer.
 Nye tallefjøs og utegarder bør ikke plasseres nærmere boligområder enn 200
meter. Kortere avstander kan aksepteres der terrengformasjon og vegetasjon
hindrer luktspredning.
 Utefôring uten tett oppsamling av gjødsel på fôringsplassen medfører fare for
forurensning og bør i utgangspunktet unngås.
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Byggeskikk og estetikk:
 Eldre hus bør vedlikeholdes og bygges på med utgangspunkt i sin
opprinnelige byggestil. Utvendig fargesetting samt valg av taktekking skal
godkjennes av kommunen. Mindre balkonger tillates når dette harmonerer
med hustypen. Store verandaer skal fortrinnsvis plasseres på bakkenivå slik at
behovet for rekkverk minimaliseres. Rekkverk skal ikke males i kontrastfarge.
 Nye bygg kan ha et moderne formspråk, men bør følge områdets
gesimshøyde, volum og byggelinje og ha en takform som passer inn. I
områder med verneverdige bygninger bør byggearbeider ta utgangspunkt i
de eksisterende bygninger.
 Bygg bør ha underetasje der terrengendringer vil bli mer enn 1,5 meter.
 I LNF-områder bør nye boliger oppføres i inntil 2 etasjer + kjeller, og bør som
regel utføres med saltak med møneretning parallelt med byggets
lengderetning og høydekotene i terrenget.
 I LNF-områder bør ikke helvalmet eller flatt tak tillates. Taket bør tekkes med
matt materiale og ha takvinkel mellom 22 og 40 grader.
 Utvendig fargesetting samt valg av taktekking bør godkjennes av kommunen.
 Ved tiltak på eller nær verneverdige bygninger, anlegg eller andre
kulturminner bør det legges særlig vekt på en helhetsvurdering med
bakgrunn i kulturminnets art, historie og betydning.
 Den estetiske redegjørelsen skal tilpasses det enkelte tiltaket og det skal
beskrives kvaliteter i forhold til tiltaket selv, omgivelsene og evt.
fjernvirkning.
 Ved planlegging av veger og jernbane med tilhørende anlegg samt anlegg for
teletjenester og energioverføring, bør det stilles krav til estetisk kvalitet og
utforming. Veger og transporttiltak (herunder også landbruksveger) bør i
størst mulig grad utformes i harmoni med funksjon og landskapsformer, og
lokaliseres slik at de ikke belaster viktige landskaps- og tettstedsrom,
arkitektonisk viktige bygg eller kulturminner.
 Miljøstasjoner bør plasseres etter nærmere avklaring med planmyndighetene
i kommunen. Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner skal det foretas en
avklaring om det er behov for nye miljøstasjoner. Miljøstasjonene bør
utformes på en slik måte at de tilfredsstiller estetiske krav i forhold til
omgivelsene. Utformingen av dem skal godkjennes av bygningsmyndighetene
i kommunen.
Særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag:
 Masseuttak og utfylling i vassdragene er i utgangspunktet ikke tillatt.
 Kantsoner mot vassdrag må bevares. Den inngrepsfrie sonen med
kantvegetasjon bør minimum være på 6 meter fra naturlig strandlinje i
vassdrag med årsikker vannføring. Der en slik sone mangler bør den søkes
reetablert. Der jordbunns-, helnings-, eller andre forhold tilsier det bør
bredden vurderes økt.
 Våtmarksarealer langs vassdragene bør ikke dreneres eller fylles opp.
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 Allmennheten må i størst mulig grad sikres adkomst til og sammenhengende
fri ferdsel langs vannstrengen.
 Ved inngrep i kantsonen må skjæringer og fyllinger sikres mot erosjon og
utglidninger ved bruk av slake skråninger og etablering av vegetasjon.

3.4.3. Hensynssoner
Bradalsmyra testsenter:
 Ved bygging av boliger helt inntil støysona rundt Bradalsmyra Testsenter
anbefales det byggetekniske tiltak (pute av pukk mellom mur og fjell) for å
hindre at rystelser fører til skader på grunnmur.
 Skogområdene mellom Bradalsmyra testsenter og bebyggelsen i Nordåsen
bør avvirkes på en slik måte at en unngår å skape åpne gater imellom
støykildene og byggeområdene.
Naturområder NO1-NO13:
 I disse områdene bør det tas spesielt hensyn til dokumenterte naturverdier.
 Myrer og våtmarksområder bør i størst mulig grad bevares intakte pga. disse
områdenes spesielle betydning for biologisk mangfold.
 Det bør foreligge svært tungtveiende grunner for å gi dispensasjon fra
kommuneplanens bestemmelser om bolig- og hyttebygging.
 Nye skogsbilveger bør ikke anlegges.
 Grøfting/ senkning av grunnvannstand bør meldes til kommunen seinest 3
uker før inngrepet er planlagt gjennomført. Fylkesmannens miljøvernavdeling
bør gis anledning til å uttale seg før inngrepet eventuelt foretas (Jfr. også
forskrift om nydyrking av 2.5.1997, vannressursloven av 24.11.2000 og
forskrift om utvalgte naturtyper av 13.5.2011).
Kulturlandskapsområder KL1-KL2:
 Ved eventuell bygging i disse områdene bør det tas spesielt hensyn til
estetikk, byggeskikk, bygningsmiljø, kulturlandskapet og kulturminner. Tiltak
som kan berøre kulturminner eller kulturmiljøer skal legges fram for
kulturminnemyndighetene i Oppland til uttalelse. Av det materialet som
leveres bygningsmyndighetene skal det framgå at spesielle hensyn til disse
elementene er i varetatt. Skisse eller foto som viser fjernvirkning av boligen
bør vedlegges.
 Ved hogst bør det tilstrebes at åskammer/-rygger ikke blottstilles.
Områder for kulturmiljø KM1-KM4:
 KM1 Pilgrimsleden og KM2 Heksum kalkovn – Ved søknader om tiltak som
berører disse hensynssonene, skal kulturminnemyndighetene i Oppland gis
anledning til å uttale seg før vedtak fattes.
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 KM3 Ås kirke – Ved behandling av byggesøknader og søknader om tiltak i
landbruket innenfor området, skal kulturminnemyndighetene i Oppland gis
anledning til å uttale seg før vedtak fattes.
 KM4 Reinsvoll psykiatriske sykehus – Ved søknader om tiltak som berører
bygninger i verneklasse 2 innenfor området, skal kulturminnemyndighetene i
Oppland gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes.

3.4.4. Dispensasjonsbehandling:
Selv om punktene under er oppfylt, gir ikke dette søkeren ubetinget rettskrav på
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Andre hensyn enn de som er nevnt
ovenfor kan likevel tale mot, for eksempel at et tiltak kan danne presedens for
behandling av senere søknader, og dermed føre til en utvikling som på lang sikt er
uheldig, eller kan skade de kvaliteter og formål som planen skal ivareta.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med strandsone:
 For søknader om dispensasjon til å oppføre brygger bør det fortrinnsvis
velges større fellesbrygger.
LNF-områdene:
Følgende forhold skal vurderes og eventuelt godkjennes av særlovsmyndighet:
 Statlige og regionale mål og rammer bør tillegges særlig vekt.
 Om tiltaket fører til konflikter eller skade på kulturminner, kulturlandskapet,
jord- og skogbruk, friluftslivet, eller andre naturverdier.
 At vegadkomst, vannforsyning og avløpsanlegg kan ordnes på en
tilfredsstillende måte.
 Trafikksikkerhet: trygg skoleveg, avkjørsel, gangavstand til kollektivtransport.
 Generell tilgjengelighet: tilfredsstillende adkomst for utrykningskjøretøy,
renovasjon, helse og omsorgstilbud.
 Bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplanen skal ivaretas.
 Spredt boligbygging nær tettstedene, i hytteområder, eller utenfor allfarveg
bør unngås. Likeså bør fritidsbebyggelse nær boliger og aktive
landbruksområder unngås.
 I LNF-områder bør det anlegges buffersone mellom landbrukseiendommer og
ny boligbebyggelse.
 På eksisterende boligeiendommer bør antall boenheter begrenses til to, og
være innenfor en bygningskropp, i tillegg til tilhørende bygninger som uthus,
garasjer etc.
Områder for bebyggelse og anlegg/boligbebyggelse:
Følgende forhold skal vurderes ved søknad om dispensasjon fra bestemmelse om
størrelse på garasje:
 Størrelse på tomt
 Innenfor krav til % BYA
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 Ønske om å bevare eldre uthusbygg på eiendommen
 Antall boenheter på eiendommen
 Tidligere praksis i området
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3.5. Vedtatte reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde (Sist
revidert 6.11.2014)
B = Bebyggelsesplan, D = Detaljplan, O = Områdeplan
Nr. Navn
7 Roterudfeltet, Raufoss
9
10
11
12
13
15
16
17
18

Hellandfeltet, Raufoss
Køllafeltet, Bøverbru
Røstøenfeltet, Reinsvoll
Kretafeltet, Reinsvoll
Skolebakken, Raufoss
Hagenfeltet, Bøverbru
Rudi, Raufoss
Åkersveenfeltet, Raufoss
Solhaug – Breiskallengen, Raufoss (deler under

Type Godkjent – Sist Endret
19.06.1975 - 14.08.2013
01.07.1977
16.08.1977
22.08.1977 - 26.11.1986
06.01.1978
19.10.1978
09.04.1980 - 15.04.1993
16.01.1976
02.04.1981 - 08.09.2011
02.07.1980 - 24.11.2003

oppheving)

21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51

Kytdalen, Bøverbru
Presteseterfeltet, Reinsvoll
Roksvoll, Reinsvoll
Reinsvoll Sentrum Nord
Gjestrumfeltet, Bøverbru
Steffensrud Rek.Hjem, Bøverbru
Prøvenvegen Nord, Raufoss
Breiskallenfeltet, Raufoss
Furusetfeltet, Solvoll
Raufosskogen, Raufoss
Roset Skog, Raufoss (deler under oppheving)
Gjestrum Industriområde Øst, Bøverbru
Raufosskogen Alpinanlegg
Toten Seilflyplass, Bøverbru
Reinsvoll Flyplass, Reinsvoll
Eina sentrum Endring 1994
Del av Raufoss sentrum
Berja friluftsområde, Eina
Korterud(Korta) skole, Raufoss
Rognly, Raufoss
Ny kirkegård på Raufoss
Fv. 89 fortau i Øverbyvegen, Raufoss
Ny rv. 4, Hunndalen-Reinsvoll
Tivolitomta, Raufoss
Toten Golf
Fv. 82 Nordset - Nærstein
Nærbykroken, Raufoss
Breiskallen Bomstasjon

17.02.1984 - 21.05.2007
13.09.1984 - 20.06.2002
29.01.1985
26.11.1986 - 16.03.2009
26.11.1986 - 29.10.2012
08.09.1987
24.11.1987 - 18.06.1998
16.02.1989 - 05.12.1996
16.02.1989 - 24.11.2003
22.03.1990 - 14.04.2011
22.03.1990 - 11.06.2009
29.08.1991
26.03.1992 - 15.10.2009
04.02.1993
03.02.1994
30.06.1994 - 01.04.2004
28.09.1995 - 10.11.2005
23.11.1995
28.03.1996 - 16.06.2005
28.03.1996 - 28.08.1997
28.08.1997 - 14.09.2006
28.08.1997
26.03.1998 - 15.05.2006
18.06.1998 - 18.05.2006
10.12.1998
15.06.2000
09.11.2000 - 14.09.2006
06.09.2001 - 09.12.2013
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73

Bergsland, Raufoss
Raufoss industripark øst
Skogheim, Raufoss
Reinsvoll sentrum øst
Vestre del av Østvoll, Raufoss
Sisselberg/ Parken, Eina
Kortabakken, Raufoss
Ersrudlia, (Ihle) Bøverbru
Fjordheimkvartalet, Eina
Skogstien, Raufoss
Stadionløkka, Raufoss
Heimly/ Skundbergjordet, Raufoss
Fv. 115 Nordset - Reinsvoll
Parken, Bøverbru
Tollerud nord, Raufoss
Karsrudskogen sør, Raufoss
(Brubakken – )Folkets Hus, Raufoss
Prøventunet III, Raufoss
Beitevegen Sør, Raufoss
Enggata Vest/ Bassengvegen, Raufoss
Karsrudskogen nord, Raufoss

B

13.12.2001 - 02.09.2011
13.12.2001 - 23.01.2009
20.06.2002 - 23.09.2010
20.06.2002
24.10.2002
19.06.2003
04.09.2003
13.10.2003
01.04.2004 - 19.05.2011
13.05.2004
17.06.2004
23.09.2004 – 28.1.2014
16.12.2004
16.12.2004 - 13.07.2007
27.01.2005 - 03.03.2008
16.06.2005
10.11.2005 - 11.03.2010
18.05.2006 - 21.02.2011
18.05.2006
19.06.2006 (beb.plan)
22.06.2006 - 25.06.2009

74 Dragerskogen nord, Raufoss

14.09.2006 - 23.09.2011

75 Solvang, Reinsvoll
76 Ny barnehage på Eina

14.09.2006
14.09.2006

77 Prøvenlia, Raufoss
78 Furuly/ Storgata 65, Raufoss
79 Byggmakker Raufoss Bygg

01.02.2007
08.03.2007
31.05.2007

80 Berger Industriområde (Sagvoll) Raufoss
81 Demningsvika (Sillongen), Bøverbru
82 Heimly, Raufoss

31.05.2007
22.11.2007
07.02.2008

84
85
86
87
88

11.09.2008
16.10.2008
20.11.2008
11.06.2009
16.09.2009

Rådhuskvartalet, Raufoss
Rv. 4 g/s-veg Gårder-Bruhagen, Eina
Fv. 114 g/s-veg Sagvoll - Rosetsvingen, Raufoss
Prøven/ Kildal industriområde, Raufoss
Øverbyvegen 99-119, Raufoss

89 Rv. 4 Bruflat – Reinsvoll, Reinsvoll

16.09.2009

90 Raufosskogen øvre

15.10.2009

91 Tokvam industriområde, (Helset) Reinsvoll

04.02.2010

92 Skogheim, Be1, Raufoss

23.09.2010

93 Plogvegen 33, Raufoss

18.11.2010

95 Fossegårdkvartalet, Raufoss
97 Bowlinghall i Raufosskogen, Raufoss

10.06.2010 – 06.09.2011
14.04.2011

D
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98 Prøventunet III, omregulering, Raufoss
100 Vestrumenga barnehage og friområde, Raufoss

D
D

21.02.2011
15.12.2010

101 Fagerlund/ Storgata 13, Eina
103 Gimlekvartalet, Bøverbru

D
O

19.05.2011
17.11.2011

105 Gjestrum industriområde sør, Bøverbru

O

14.06.2012

106 Rv. 4 kryssregulering Einavollen, Eina

D

20.03.2013

107 Rv. 4 kryssregulering Eina sentrum

D

20.02.2013

109 Miljøgate i Reinsvoll sentrum

D

30.01.2014

110 Rema 1000, Raufoss

D

06.09.2012

111 Brubakken-Kortos endring 2012, Raufoss

O

14.06.2012

112 Elvely industriområde, Raufoss

O

30.04.2014

113 Raufosskogen øst

O

20.03.2014

115 Røstøenfeltet nord, Reinsvoll

D

20.03.2014

116 Toten Metall, Eina

D

20.02.2014

119 Næringsområde Roksvoll øst

O

30.04.2014

120 Prøvenlia – omregulering, Raufoss

D

30.04.2014

121 Elton omregulering, Raufoss

D

24.10.2013

122 Storgata sør - rundkjøring fv. 110/fv.114 og gs-veg

D

15.05.2014

127 Storgata 62-68, Raufoss

D

20.04.2014

129 Skogstadvegen 1, Eina

D

04.09.2014
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