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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Feste Kapp AS fremmer med dette på vegne av Betonmast H æhre Rotstigen Salg AS fors lag til
detaljregulering for S låtten , beliggende på Raufoss, nært Vestrumenga Barnehage.

1.2 Planprosessen frem til nå
Oppstartsmøte med representan ter fra Vestre Toten kommune, plankonsulent Feste Kapp AS og
forslagsstiller ble avhold t den 11.09.201 7. Planoppstart ble varslet 19.09.2017 .

1.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning
Etter en samlet vurdering faller ikke planforslaget innenfor kriterier i forskrift om
konsekvensutredninger som vil medfø re krav om konsekvensutredning. Fortettingen planen vil
medføre vil skje på arealer avsatt til boligformål i kommuneplanen. Reguleringen faller ikke inn under
kategorier nevnt i KU - forskriftens vedlegg I og II.
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2 RAM M ER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET

2.1 Nasjonale føringer:

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015
For å fremme en bærekraftig utvikling legger regjeringen hvert fjerde år frem nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan - og bygningsloven § 6 - 1.
De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes
arbeid med regionale og kommunale planstrategier og plane. De nasjonale forventningene spen ner
rundt tre hovedområder: gode og effektive planprosesser, planlegging for bærekraftig areal - og
samfunnsutvikling, og planlegging for attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder.

Ved varsel om oppstart i alle plansaker forventer Fylkesmannen at kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det
videre planarbeidet. Det forventes også at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp. Det
er redegjort for disse forholdene som en del av merknadsbehandlingen.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Målet for retningslinjen e er at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvik le bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Formålet med disse rikspolitiske retnings linjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i
all planlegging og byggesaksbehandling etter plan - og bygningsloven. Dette skal gjøres gjennom å gi
kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende
pla nlegging og byggesaksbehandling. I tillegg skal retningslinjen e gi et grunnlag for å vurdere saker
der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn / interesser.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442
Formålet med d enne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede
natur - og friluftsområder gjennom å anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte
områder rundt eksisterende støykilder synliggjøres. Samtidig skal retni ngslinjen gi anbefalinger om
hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ikke bør etableres, og hvor etablering bare kan skje
med særlige avbøtende tiltak. Retningslinjen gir også anbefalinger for støygrenser ved etablering av
nye støykilder, slik at disse lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager.

I tillegg er f ølgende retningslinjer, planer og rundskriv ligger til grunn for planarbeidet:
• Rikspolitisk retningslinje T 4/93 - Miljøverndepartementet, Samordn et areal - og

transportutvikling
• Ri kspolitiske retningslinjer for universell utforming.
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.

2.2 Regionale føringer:

Regional strategi for utvikling av fremtidas bomiljø og lokalsamfunn - Connected living, 14.06.2017
Målsetningen uttrykker at det skal utvikles god folkehelse gjennom nye løsninger for gode bomiljø og
lokalsamfunn med utbygd infrastruktur, varierte boligtyper og teknologi. Generasjonene bor om
hverandre, har gode møteplasser og folk greier seg selv lengs t mulig i sine egne hjem og på den
måten reduserer presset på offentlige tjenester.
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Regional planstrategi 2016 - 20 (vedtatt 15.6.2016)
Formålet med den regionale planstrategien er å beskrive de viktigste utviklingstrekkene,
utfordringene og mulighetene i fylket. På bakgrunn av dette skal fylkeskommunen prioritere viktige
politikkområder og beslutte videre politikkutvikling og planarbeid de fire kommende årene.
Utarbeidelsen skal skje i samspill mellom fylkeskommunen, kommuner, statlige aktører og andre
re levante samarbeidspartnere.

Fylkeskommunens visjon er et klimanøytralt Oppland med bærekraftig verdiskaping og velferd. Det
skal sikre at våre barn og barnebarn har nok og sikker mat på bordet, ren luft å puste i, grønne skoger
og et klima som ikke skaper ødeleggelser og skader. Klimabevissthet skal være gjennomgående for
alle sektorer i Oppland. Slik må alle tenke og handle for å nå målet vårt om ei trygg framtid.

En del av planstrategien omhandler bærekraftig velferd og lokal trivsel. Sett i plansammenh eng
dekker tematikken noe av det samme som den regionale strategien for utvikling av fremtidens
bomiljø og lokalsamfunn. Lokal trivsel kan skapes gjennom å legge til rette for at mennesker møter
mennesker.

Øvrige regionale føringer med indirekte betydning :

• Regionalt handlingsprogram 2016
• Regional plan for klima og energi 2013 - 2024
• Regional plan for folkehelse 2012 - 2016

2.3 Kommunale føringer:

Kommuneplanen
I kommuneplanen (2012 - 2023) for Vestre Toten kommune er utbyggingsområdet avsatt til
småhusbebyggelse.

Eksisterende planer i området
Planområdet er i hovedsak ikke tidligere regulert, og vil «fylle inn» eksisterende planer i området.
Reguleringsplanen vil erstatte en del av reguleringsplan for Vestrumenga barnehage. Som det
fremkommer av figur 2 , gjelder dette et areal regulert til Turdrag , beliggende mot nye Rv 4 i øst.

Figur 2 , Planområdet vist i kommuneplanens arealdel Figur 1 , Planområdet vist i reguleringsplanbasen
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3 BESKRIVEL S E AV PLANOM RÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

3.1 Beliggenhet og planavgrensning
Planområdet ligger som en del av sentrale og sammenhengende boligområder på Raufoss, nært
Øverbyvegen og Vestrumenga barnehage. Innenfor planområd et er det oppført 4 eneboliger som er
beskrevet i påfølgende avsnitt.
Det er ca. én kilometer fra planområdet og til Raufoss sentr um og det er umiddelbar nærhet til
barnehage.
Planområdet er på 12,9 dekar.

3.2 Eiendom og eierforhold
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 66/13,14,19,32 og 33 samt deler av tilstøtende
vegareal i Rudslåtten og Plogvegen. Alle eiendommene er i privat eie.

Rudslåtten 34 Rudslåtten 32 Plogvegen 42 Plogvegen 40

66/13 66/3 3 66/19 66/32
Eksisterende bebyggelse
foreslås revet og
erstattet av konsentrert
småhusbebyggelse.

Eier av 66/3 3 eier
også 66/14, som er
den ubebygde delen
av området
reguleringen hadde
sitt utgangspunkt i.

Eksisterende enebolig
videreføres og
stadfestes. Det legges
ikke opp til fortetting
på eiendommen.

Eksisterende enebolig
videreføres og
stadfestes. Det legges
ikke opp til fortetting
på eiendommen.
Eksisterende bolig
bærer synlig preg av
manglende aktivitet og
av forfall.

Figur 4 , Skråfoto av planområdet (1881.no) Figur 3 , Eiendomsforhold på planområdet (vestre -
toten.kommune.no)
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3.3 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon
Planområdet ligger i et noe variert terreng der det meste heller svakt nordover og noe heller ganske
kraftig mot nord/nordvest. Mer overordnet ligger området i et terreng som heller nord vestover
nedover mot Hunnselva. Planområdet er lite eksponert fra andre boligområder og viktige
utsikts punkt. Med unntak av enebolig ene og tilhørende hager er planområdet skogkledd med til dels
tett og høy granskog. Det finnes også lavere blandingsskog i de østre delene.

3.4 Trafikk/adkomst /parkering
Rudslåtten og Plogvegen er adkomstveg er til planområdet, som igjen betjenes via Øver by vegen.
Rudslåtten er kommunal, og betjener del er av tilgrensende boligområde på Vestrumenga.

3.5 Vann - og avløpsnett
Det er ført en dialog med teknisk plan i kommunen når det gjelder kapasitet og påkobling. Det
opplyses at VA nettet i området har god kapasitet og at et VA nett for utbyggingsområdet bør samles
i nordende n av BKS1 og kobles på det kommunale nettet som ligger i Rudslåtten.

3.6 Strøm, fjernvarmenett
Strømforsyning skjer via Eidsivas nett . Det er oppført en trafo i tilknytning til Vestrumenga
barnehage, på gnr. / bnr. 66/26 . Forsyning til S låtten skal ivaretas fra denne stasjonen.
Det er ikke fjernvarmenett i området ny bebyggelse kan koble seg til .

3.7 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Det er gjennomført utsjekk mot databasen
w ww. kulturminnesok. no Bebyggelse som foreslås revet er ikke SEFRAK - registrert.

3.8 Naturverdier / biologisk mangfold
Innenfor selve planområdet er det ikke registrert truede eller sårbare arter, verken av flora eller
fauna, heller ikke sårbare naturtyper. Det er foretatt utsjekk på mot natu r base.no og artsdatabanken.

For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8 - 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig
myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er v urdert og vektlagt i
saken.

Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8, vises det til at
planområdet i hovedsak består av hager og granskog og y ngre løvskog.

Selv om planforslaget arealmessig i liten grad berører naturmangfold, er det likevel foretatt en
utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart, jf.at tiltaket
berører natur. Det framkommer at det i kke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede
arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på
Norsk rødliste for naturtyper 2011 i planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninge r i
saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er
fanget opp av ovennevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket
på naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baser es på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er
dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan
påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta
vurderinge r etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 – 12.
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3.9 Rekreasjons - og friluftsområder
Planområdet ligger i ytre del av eneboligbebyggelsen som er dannet rundt Raufoss sentrum. Store
deler av boligbebyggelsen på Raufoss grenser mot riksveg 4 , og denne vegen danne r et markant skille
mot spredte jordbruksarealer i øst. Det er ca. 650 meter i sørlig retning til nærmeste undergang hvor
riksveg 4 kan krysses. Fra denne kryssingen er det muligheter for å gjennomføre nærturer langs
skog s bilveger og mindre trafikkerte sideveger, slik som f. eks Gamlevegen.

Planområdet innbefatter deler av regulert turdrag innenfor 66/14. Dette er turdrag i tilknytning til
Vestrumenga barnehage og benyttes av b arnehagen . Planforslaget skal videreføre dett e turdraget i
sin helhet.

3.10 Gang - og sykkelstier
Det er ikke etablert gang - og sykkelveg som en del av vegen Rudslåtten.
Øverby vegen har imidlertid sammenhengende fortau ned til Raufoss sentrum.

3.11 Støy forhold

Planområdet ligger i relativ nær tilknytning til riksveg 4, og støysituasjonen i forhold til denne vegen
må derfor vurderes. Det foreligger en støysonekartlegging som er tilgjengelig som en del av
kommunens planportal. Som figur 5 illustrerer berøres deler av planområdet av gu l støysone fra Rv.
4 . Dette er imidlertid ikke en del av utbyggingsområdet i reguleringsplanen. Støysonene fra
Øverbyvegen ligger et godt stykke nord for planområdet.

Figur 5 , Støyforhold innenfor pl anområdet (vestre - toten.kommune.no)
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3.12 Grunnforhold og radon

Figur 7 angir sammensetning av løsmasser i område rundt Raufoss. Planområdet ligger i
overgangssonen mellom kalkstein og s kiferholdige bergarter. Leirskiferen i området medfører en
forhøyet sannsynlighet for alunskifer i grunn og radon i sammenheng med den ne. Fare for radon og
sammensetningen i berggrunnen henger nøye sammen. Sikkerhet mot radon ivaretas imidlertid på
generelt grunnlag av gjelden d e teknisk forskrift, og krever ingen ytterligere presiseringer i
planbeskrivelsen for å ha gyldighet.

3.13 Flomfare
Området ligger høyt i terrenget og det er ikke fare for flom på planområdet. Det renner heller ingen
bekker gjennom, eller i n ær tilknytning til planområdet.

3.14 Barn og unges interesser

• Lokaliseringsfaktorer : S låtten ligger som en del av Vestrumenga boligområde. Bebyggelse er
både villa og konsentrert småhusbebyggelse. Området anses som et godt oppvekstmiljø for
barn og unge.

• Trafikksikkerhet: Det er eget fortau langs Øverbyvegen fra Raufoss sentrum, og til krysset
mot vegen Rudslåtten. Denne vegen har ikke eget fortau, men er skiltet med lav fart
(30km/t) og anses som oversiktlig.

• Kollektivtransport : Nærmeste kollektivholdeplass er i krysset mellom Øverbyvegen og
Rudslåtten. For kollektivti lbud mot Gjøvik eller sørover mot Oslo, må man gå på fortau ned til
Raufoss sentrum. Denne turen er på ca. 1 kilometer

• Rekreasjon - og aktivitet: Mulighetene for uorganisert lek i området er tilstede gjennom hele
året. D ette kan skje gjennom turdrag mot rv. 4 og eventuelt utendørs i tilknytning til
Vestrumenga barnehage og lokal balløkke med kunstgress.

3.15 Nærhet til skole og barnehage
S låtten er tilknyttet skolekretsen for Korta barneskole, som ligger i utkanten av Grimåsfeltet.
Skolevegen hit vil være ca 1,5 km. For de større ungene vil Raufoss ungdomsskole være nærmeste
skole tilbud. Det er gang - og sykkelveg også til Raufoss ungdomsskole, som ligger på andre siden av
Raufoss sentrum og Hunnselva , på Prøven.

Figur 7, Løsmassekart, NGU.no Figur 8, Radonkart, NGU.no
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3.16 Landbruk
Planforslaget berører ikke landbruksinteresser. Ingen dyrket mark går tapt som følge av forslaget og
planen bygger opp under målsetningen om sentrumsnær fortetting, slik at nedbyggingspresset på
omkringliggende landbruksjord reduseres.

3.17 Risiko - og sårbarhet
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Slåtten er det utarbe idet en ROS - analyse.
Hovedkonklusjonen fra denne er en videreutvikling av S låtten til konsentrert småhusbebyggelse ikke
har mange risikoelementer knyttet til seg. Det er ingen risikoforhold som er av en slik karakter at de
krever tiltak, med unntak av sannsynligheten for radon i grunn. Sikring mot radon vil bli håndtert
gjennom gjeldende byggeteknisk f orskrift.

4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Figur 9; illustrasjon av utbyggingsområdet, UNICUS AS
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Planforslaget innebærer i korte trekk :
• Rive eksisterende eiendom oppført på gnr. / bnr. 66/13
• Ta i bruk store deler av 66/14 som bebygd areal
• Flytte eiendomsgrense mellom 66/33 og 66/14 mot øst, slik at grun neier av 66/33

kompenseres noe for de arealer som avstås på 66/14.
• Ut ifra ny eiendomssituasjon legge til rette for e tablering av inntil 2 4 boenheter som

konsentrert småhusbebyggelse. Leilighetene vil bli bygget i to etasjer med flatt og - pulttak . I
tilleg g planlegges det 6 boenheter i underetasje derav en kan bli en felles utleieenhet for
beboerne .

Nærmere beskrivelse av ny bebyggelse:
Reguleringsplanen er utarbeidet parallelt med et skisseprosjekt utarbeidet av arkitektkontoret
Unicus AS. Bebyggelsen vil bli oppført i to etasjer pluss underetasje bla. fordi terrenget krever det. I
tillegg gir dette en bedre utnyttelse av området og et mer variert leilighets - sammensetning.
Bebyggelsen skal bygges med trekledning og i jordfarger.

Parkering og adkomst:
P arkering for boenhetene skal løses på to måter. For noen av boenhetene som er lokalisert på plan 1 ,
skal det anlegges carport / garasje som en integrert del av bygningskroppen. For øvrige boenheter vil
det bli anlagt felles parkeringsanlegg i ytterkant av boområdet. Fellesparkeringen vil skje i form av
carportanlegg. Ved å samle store deler av parkeringsbehovet utenfor kjernen av boområdet, sikres
liten grad av bilbruk nært boen hetene og man frigjør de beste og mest sentrale arealene til felles
uteopphold o sv.

Adkomst til den nye bebyggelsen vil skje fra to nye adkomstveger, henholdsvis fra vegen Rudslåtte n
og fra Plogvegen. Til sammen 12 boenheter skal betjenes via Rudslåtten , og 12 enheter fra
Plogvegen. Eksisterende adkomst til Rudslåtten 34, gnr./nr. 6 6/13 saneres, og trekkes noe lenger s ør.

Figur 6 ; illustrasjonsplan av planområdet, Feste Kapp AS
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Felles u tearealer – Connected Living
Som omtalt innledningsvis i planbeskrivelsen er det vedtatt en egen regional strategi for utvikling av
fremtidas bomiljø og lokalsamfunn, kalt Connected living. Oppsummert handler strategien om å
legge til rette for at flere generasjoner kan bo i de samme områdene, og gjennom dette både bli mer
selvhjulpne og som trivselsskapende element.
Strategien har fått direkte betydning for planarbeidet, og det er lagt vekt på å prøve å skape et godt
bomiljø på tvers av generasjoner, slik den regionale strategien ogs å har som målsetning.
Konkret handler dette i planen om variasjon i boligtyper/størrelser, stor grad av fellesløsninger som
parkering, renovasjon og om bruken og plasseringen av utearealet. Som det fremkommer av
plankartet er det definert et eget felles u teareal sentralt på området.
D ette er tenkt utformet som et felles uteareal for alle med vekt på sosial omgang , og ikke
nødvendigvis kun en lekeplass. Utearealet er tenkt opparbeidet med samlingsplass og f. eks.
bålpanne , skjermet e sitteplasser i form av vegetasjon og levegger . Vi mener tanken om et felles
uteareal som tilrettelegges for et bredere spekter av brukere både bygger opp om prinsipper i
Connected Living - strategien, og bidrar til å skape en naturlig samlingsplass som bidrar til fellesskap
og in tegrering.
Arealet er kartfestet i plankartet og har en utstrekning på 330 kvadratmeter.

Bakgrunnen for valg av boligkonsept:
I arbeidet med reguleringsplanen med tilhørende forprosjek t, har det vært benyttet eiendomsmegler
for å kartl egge potensielle kjøpergrupper. Det er med andre ord inkludert kompetanse knyttet til
marke d og etterspørsel i en tidlig fase. Sammen med forslagsstiller er det definert konkrete
målgrupper for prosjektet bebyggelsen er «bygget opp» rundt.

• Hovedmålgruppen for prosjektet er voksne par som bor i nærområdet i dag, men som ønsker
seg en leilighet istedenfor enebolig. Vestrumenga boligområde er i stor grad basert på
villabebyggelse. Derfor er en påregnelig målgruppe voksne, som har en nær tilknytning til

Figur 10 viser en mulig utforming av det sentrale felles uteområdet.
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området i dag, og som de ønsker å beholde, men bytte inn nåværende villa i et bokkonsept
som tilbyr noe mindre grad av vedlikehold og løpende «drift».

• Sekundærmålgruppene er både:
o par eller enslig forelder m/barnehagebarn eller barneskolebarn
o enslig førstegangskjøper
o enslig uke pendler
o enslig student

Som fø lge av terrengutformingen på S låtten er det hensiktsmessig å anlegge deler av ny
bebyggelse med underetasje. Boenheter i underetasje er å også anse som se lvstendige
selveierleiligheter.

Illustrasjonene fra Unicus AS viser til sammen 24 enheter. Det er planer om at en av
leilighetene i underetasjen kan bli en felles leilighet for borettslaget/sameiet som de kan
benytte til gjester som er på besøk, felles arrangementer osv.

4.1 Bebyggelse og anlegg

BFS 1
Innenfor området ligger i dag to eneboliger (66/32 og 66/19) . Eneboligene er ikke en del av
utbyggings prosjektet . Kommuneplanens best emmelser er derfor videreført slik at denne
reguleringen hverken tillegger eller fratar ei endommene utviklingsmuligheter.

BKS 1
Dette formålet e r selve prosjektområdet som har initiert reguleringsplanen Utbyggingskonseptet
som ble beskrevet innledningsvis er rettet mot dette formålet. Det er utarbeidet et gjennomarbeidet
forprosjekt som i stor grad legger detaljerte føringer direkte i reguleringsp lanen. Dette bidrar til
forutsigbarhet, og gjør at k jøreveger, renovasjon, uteareal og biloppstillingsplasser er fastlagt .
Bestemmelsene si krer at det etableres mi nimum 20 enheter på området. Adkomsten fordeles på to
veger og det sikres ett felles o mråde for renovasjon. Dette planlegges utformet som delvis nedgravde
avfallsbeholdere som skjermes med en levegg mot felles uteoppholdsareal.
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BKS 2
Innenfor dette formålet er det i dag oppført en enebolig.
Grunneier avstår store deler av eiendommen til utbyggingsprosjektet på BKS1. I den forbindelsen er
det lagt til rette for en utvikling også av BKS2. Reguleringsplanforslaget legger til rette for en
fortetting med tomannsbolig eller flermannsbolig på området og en maksimal BYA=40 %. Området
skal også være en del av det felles renovasjonsanlegget.

4.2 Hensynssoner
Reguleringen innbefatter hen synssone for frisikt, H140_1 - 2.

4.3 Universell utforming
Alle boenheter på plan 1 vil være tilgjengelige. Det planlegges ikke etablert heis i bebyggelsen, slik at
boenheter på plan 2 ikke vil være tilgjengelige fra inngangsplanet . Selvstendige leiligheter i
underetasje på ny bebyggelse vil delvis være tilgjengel ige ved at det etableres gangveger som knytter
de sammen med fel les p - plasser, renovasjon osv. M en terrenget heller såpass mye nordover at det
vil bli nødvendig med en relativt bratte stier eller terrengtrapp som forbinder inngangsparti mot
nærmeste naturl ige parkeringsplass. Det vil imidlertid være trinnfri adkomst via vegen Rudslåtten,
men dette må sees på som et supplement og en snarveg ut på vegnettet . Det må tas i betraktning at
naturlig terreng i området gjør universell utforming av internveger kreven de, samtidig som utnytting
av underetasje ansees som en hensiktsmessig løsning som følge av terrengtilpasningen . Ut i fra dette
vil 1/3 av leilighetene være 100 % tilgjengelige boenheter.

4.4 Arealoppgave
Reguleringsplanen viser de ulike arealformålene innenf or planområdet. Prosjektets totale areal er på
13 daa og forde l er seg som vist i tabellen under.

Figur 11; illustrasjon av BKS1, sett fra vegen Rudslåtten.



Feste Kapp AS side 1 4

§12 - 5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa)
Uteoppholdsareal 0,3
Renovasjonsanlegg 0
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (2) 5,8
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse 2,6
Sum areal denne kategori: 8,8

§12 - 5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa)
Parkering (3) 0,3
Kjøreveg (6) 1,6
Annen veggrunn - grøntareal (8) 0,7
Sum areal denne kategori: 2,4

§12 - 5. Nr. 3 – Grønnstruktur Areal (daa)
Turdrag (2) 1,8
Sum areal denne kategori: 1,8

Totalt alle kategorier: 13

5 ENDRINGER AV PLANFORSLAGET U NDERVEIS

Det har ikke vært noen vesentlige endringer av planmaterialet underveis. Kapitlet oppdateres med
eventuelle endringer etter offentlig ettersyn.

6 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Overordnet mener vi planforslaget hovedsakelig har positive konsekvenser. En fortetting innenfor
etablert boligområde vil alltid me dføre en endring av omgivelsene, men de samfunnsmessige
fordelene av dette planforslaget vil være langt større.

Barn og unges interesser
Barn og unges interesser blir ivaretatt gjenn om den ordinære medvirkningsprosessen som en del av
offentlig ettersyn. Konkret i planforslaget mener vi barn og unges interesser er godt i varetatt, både
gjennom avsatt felles uteareal, samt videreføring av eksisterende turdrag øst i planområdet.
Konsept et reguleringen er basert på der en stor del av parkeringen samles i fellesanlegg i randsonen
av bebyggelsen, bidrar i tillegg til å gjøre de sentrale områdene trafikksikre og av høy kvalitet .

Støy, forurensning og sikkerhet
Det foreligger ikke egne traf ikktellinger i vegen Rudslåtten eller omkringliggende gatenett i
Vestrumenga. Vegnettet i Vestrumenga er sammensatt, med flere ut og innkjøringer på Øverbyvegen
og Vestrumvegen og Rustadvegen ned mot sentrum , samt flere gjennomkjøringsmuligheter.
Vurdering er av ÅDT langs vegen Rudslåtten må derfor gjøres på bakgrunn av følgende forutsetninger:

• Boenheter langs vegen Rudslåtten er m edtatt, med unntak av Plogvegen 35 og 37
• Alle boenheter mellom Plogvegen og Rudslåtten er medtatt
• Langåkervegen er medtatt, men justert for at en påregnelig andel av disse boenhetene velger

øvrig vegsystem i Vestrumenga.
• Antatt at 10 boenheter på sørsiden av Vestrumvegen kjører Rudslåtten og ut på

Øverbyvegen.
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• Dette gir til sammen 4 6 boenheter
• Gjennomkjøring i Vestrumenga er skjønn smessig vurdert til 50 ÅDT

Reguleringen legger opp til inntil 24 nye boenheter som beskrevet i kapittel 4. Til sammen vil dette gi
inntil 7 0 boenheter som skal betjenes via Rudslåtten. I følge Statens vegvesens
dimensjoneringsgrunnlag for turproduksjon1 generer en bolig i gjennomsnitt 3,5 bilturer. Denne
middelverdien er brukt på den eksisterende bebyggelsen for å finne ÅDT grunnlag. For den nye
bebyggelsen mener vi turproduksjonen er lavere. Variasjonsområdet i retningslinjene spenner fra
2,5 - 5. Som følge av lavere p - faktor for ny bebygg else og mindre boenheter enn den eksisterende
mener vi det er mer riktig at turproduksjonen for ny bebyggel se settes til 2,5. Oppsummert gir dette
følgende situasjon:

Boenheter Turproduksjon Sum ÅDT
Eksisterende situasjon 4 6 3,5 164
Gjennomkjøring 50
Nye boenheter 24 2,5 60

Sum 60 2 71

1 https://www.vegvesen.no/s/bransjekontakt/Hb/hb017 -
1992/DelA_Dimensjoneringsgrunnlag/01.Dimensjoneringsgrunnlag/01_Arealbruk_og_turproduksjon.ht
m

Figur 7 , Opptelling av trafikkgenererende boenheter langs Rudslåtten
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For å vurdere om en ÅDT på ca 27 0. kjøretøy kan påregnes å utløse støytiltak, er det tatt
utgangspunkt i støytabell publisert på støyforeningen.no.2 Tabellen baserer seg på skiltet hastighet
på 50 km/t. Det er Rudslåtten som anses som en aktuell støykilde da trafikken i Plogvegen er minima l
i en slik sammenheng. Langs Rudslåtten reguleres det nå inn 10 meter byggegrense (markert med
rød firkant)

Det opplyses at det kan trekkes fra 2 dBA for 30 km/t. Vegen Rudslåtten er nylig (sept. 2017) blitt
skiltet til 30 km /t, slik at det er lav fart gjennom planområdet.

Som det fremkommer av tabellen er det først når ÅDT kommer opp i ca. 500 kjøretøy at trafikken kan
genere støy som nærmer seg, eller beveger seg inn i gul støysone (55 - 70 dB). Anslå tt ÅDT i
Rudslåtten er under halvparten av dette.
Det kan med stor sikkerhet derfor legges til grunn at planområdet ikke er berørt av vegtrafikkstøy fra
Rudslåtten i et slikt omfang at avbøtende tiltak er nødvendig.

Radon:
Forurensing i form av radon gass er tidligere omtalt, både i planbeskrivelse og ROS - analyse, og
ivaretas av generelle krav til bygninger i henhold til teknisk forskrift. Dette vil bli ivaretatt gjennom
gjeldende teknisk forskrift.

Overvann
Utbyggingsområdet har gode forutsetninger f or å håndtere overvann lokalt på egen tomt.
Det er stor grøntområder som kan absorbere og forsinke overvannet. I tillegg skal ny VA -

2 http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Maaling - av - stoey
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ledning til de nye boenhetene anlegges i den nordre delen av BKS1, der som stien til
boligene i underetasjen er vist på illu strasjonsplanen. I forbindelse med dette
anleggsarbeidet kan det enkelt anlegges et fordrøyningsmagasin dersom dette skulle vise
seg nødvendig , Den tekniske planen som rekkefølgebestemmelsene sikrer vil avdekke
behovet og de konkrete løsningene rundt dette.

Energi - og klima
Det er ikke fje rnvarmemulighet på planområdet, slik at nye bygg må varmes opp med strøm og ved .
Ny bebyggelse skal følge gjeldende energikrav i byggteknisk forskrift.

Natur og miljø
Det vises til gjennomført vurdering etter naturmangfoldloven innledningsvis i planbeskrivelsen, § 3.9.
Det er ikke truet naturmangfold innenfor planområdet, og planen vil på bakgrunn av dette ha få
konsekvenser for natur og miljø. Eksisterende blandi ngsskog vil bli avvirket i forkant av en utbygging.
Denne er imidlertid ikke truet, og gjennom at utbyggingsområdet er avsatt til bolig i
kommuneplanens arealdel er prinsippavklaringen om arealbruken forankret på overordnet nivå i
kommunen.

Landbruksinter esser
Planområdet omfatter i seg selv ikke dyrket eller dyrkbar jord. En sentrumsnær fortetting slik som
planforslaget legger opp til, vil imidlertid indirekte avdempe presset på omkringliggende
jordbruksarealer rundt Rau foss. Dette anses som positivt.

Ku lturminner og kulturmiljøer
Som det fremko mmer av merknadsbehandlingen varslet Oppland Fylkeskommune innledningsvis
behovet for befaring, for å avdekke eventuelle kulturminner i grunnen. Etter gjennomført befaring er
det konkludert med at det ikke er kultu rminner i grunnen innenfor planområdet.

Bebyggelse som forutsettes revet er ikke SEFRAK - registrert, eller har øvrig kulturhistorisk verdi.
Samlet vil derfor planen ikke ha negative konsekvenser hverken for ku lturminner eller kulturmiljøer.

Landskap og estetikk
Ut i fra terrenget på planområdet og planområdets plassering i det omkringliggende landskapet vil
det ikke bryte viktige horisontlinjer eller medføre negativ nær eller fjernvirkning for områdene rundt.
Området ligger i et etablert boligområde og e n fortetting vil ha minimal påvirkning på landskapet.
Bestemmelsene sikrer de viktige premissene for utforming av ny bebyggel se. Det vises derfor til
disse.

Arkitektens beskrivelse av den nye bebyggelsen:
Boligene vil bli bygget over to etasjer med en sok keletasje for å tilpasse byggene til terrenget. Det er
planlagt seks leiligheter pr bygg, to på hvert plan.
Boligene er godt tilpasset tomten og terrenget. Ved å plassere boligene i ulike høyder følger vi
terrenget, slipper store terrenginngrep og skaper e n naturlig horisont for området. Tilstrekkelig
avstander mellom byggene gir en god følelse av åpenhet.

Boligene er tegnet med oppdelte tak for å ikke virke ruvende i terrenget og i sammenheng med
landskapet. Materialer brukt vil være vedlikeholdsfri kledn ing som grånes naturlig eller beiset
kledning i jordfarger for å tilpasse seg naturen rundt. Boligene brytes opp i fasadene ved å veksle
mellom liggende og stående smal kledning. Det er valgt å bruke rekkverk i tre med stående spiler for
å få skape åpenhet og godt med utsyn, men samtid ig dempe innsyn til boligene.
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Boligene er plassert på tomten på en slik måte at uteplassene blir best mulig for de omsøkte
boligene. Ved å plassere boligene slik vi har gjort blir de felles uteplassene samlet i midten av
beb yggelsen og skaper et naturlig samlepunkt for beboerne. Carporter og parkering er flyttet bak og
ut på tomten for å skjerme uteplassen, men samtidig ha nærhet til bebyggelsen.

Omkringliggende boliger består i stor grad av eneboligbebyggelse med store ute områder, noe som
omsøkte prosjekt også vil få. Plasseringen vil ikke gi mindre sikt for tilgrensende bebyggelse og
solforhold på naboeiendommene vil fortsatt være gode da det er gode avstander og store tomter i
feltet.
Vi mener at prosjektets kvaliteter le gger til rette for et helhetlig godt utrykk med gode kvaliteter i et
eksisterende felt. De omsøkte boligene har et tidsriktig utrykk og en god plassering på tomten.

Grønnstruktur og allmennhetens tilgang til friluftsområder
Area ler foreslått til fortetting vil ikke gå på bekostning av allmennhetens tilgang til grøntområder.
Gjelden d e turd r ag videreføres, og utbyggingsområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanens
arealdel. Utbyggingen beslaglegger ikke i seg selv viktig grønn struktur eller friområde.

Trafikk og parkering
Legges det til grunn at hver ny boenhet genererer 3,5 bilturer, vil utbyggingen samlet representere
en økning i ÅDT i vegen Rudslå t ten på (24 boenheter x 3,5 bilturer = 84 ). Ved å fordele adkomsten til
bolig området på to adkomstveger, bidra r dette til å fordele trafikken, og dermed trafikkbelastningen
på utkjøringspunktet.

6.1 Avbøtende tiltak
Det vurderes ikke som nødvendig med egne avbøtende tiltak. Bestemmelsene anses å legge gode
nok føringer på fremtidi g br uk og utvikling av området.

7 VURDERING AV IN N KOMNE MERKNADER

Fylkesmannen i Oppland, brev datert 17.10.2017

Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt
i Planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland kap. 2
og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi forventer også at kap. 1 om prosess og
planforberedelse blir fulgt opp.

( Det er foretatt en gjennomgang av forventningsbrevet fra Fylkesmannen, date rt oktober 2015.
Relevante forhold gjengis her, for å kunne besvare den overordnede merknaden fra Fylkesmannen
konkret ) :

1. Kapittel 1 omtaler gode og effektive planprosesser. I d ette står medvirkning sentralt og at
planforslaget er vurdert opp mot den nye KU - forskriften.

2. K apittel to omtaler attraktive og klimavennlige by - og tettstedsområder. Overordnet skal
eksisterende by og tettsteder fortettes, slik at det oppnås en effektiv arealbruk som både er
bra for klimaet i form av redusert transportbehov og mindre press på matjord. Fylkesmannen
peker på at Oppland har en betydelig underdekning av eneboliger, og at det bør satses på
bygging av leiligheter. Det bør stilles krav om både minimum og maksimum bebyggbart areal.
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3. Videre har Fylkesmannen forventninger om kvalitet på lekeområder, og at flest mulig
boenheter blir utført slik at de er tilgjengelig for alle, og det det også legges særlig vekt på å
utforme uteoppholdsare a l som kan brukes av alle.

4. Kapittel 3 omtaler bærekraftig are al - og samfunnsutvikling. I dett e kapittelet trekkes
viktigheten av ROS - analyse frem. Resultat av ROS - analysen må påvirke planutforming slik at
de juridiske delene av planmaterialet sikrer at s amfunnssikkerheten blir ivaretatt.

5. Vurdering etter naturmangfold lovens §§ 8 - 12 skal innarbeides i planbeskrivelsen .

Forslagsstillers kommentar:
Overordnet me ner vi at vi med dette presenterer et planforslag som imøtekommer alle
forventninger til planleggingen. Tiltaket omhandler fortetting innenfor etablert bebyggelse, som
bygger opp under Raufoss som tettsted. Planens intensjon mener vi derfor er tydelig i tråd med den
retningen Fylkesmannen vil vri arealbruken i. Planmessig er planen bygget opp detaljert og godt
tilpasset området. Dette bidrar til gode og effektive planprosesser, både fordi det gjør
saksbehandlingen i kommunen forutsigbar, og det gjør medvirknin g fra berørte mer forutsigbar.

1. Vi har vurdert planen opp mot gjelden d e KU - forskrift. Som det fremkommer av
oppstartsreferatet er det konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.
Vurderingen bygger på at tiltaket ikk e omfattes av forhold nevnt i KU - forskriftens vedlegg I
eller II. Planen er ikke av en kategori hvor konsekvensutredning automatisk skal utarbeides,
og på bakgrunn av at tiltaket heller ikke omfattes hverken av vedlegg I eller II, er heller ikke
planen i en kategori som skal vurderes n ærmere.

2. Det er i planen definert at det skal etableres et gitt antall boenheter. Dette i sammenheng
med planens begrensinger for maks BYA mener vi er et bedre styringsverktøy for
arealbruken, enn å definere en nedre grense for BYA.

3. Felles lekeareal er definert som eget arealformål f_Ute 1 med tilhørende bestemmelser.

4. ROS - analyse er utarbeidet med utgangspunkt i gjelden d e mal fra DSB.

5. Vurdering etter naturmangfold loven §§ 8 - 12 er gjennomført og fremkommer av kapittel 3.9 i
planbeskrivelsen.

Oppland Fylkeskommune, brev datert , 28.09.2017

1. Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland ble godkjent i juni 2016. Mål og
strategier nedfelt i den regionale planen skal legges til grunn for kommunal planlegging.
Retningslinjer for bolig og bokvalitet er særlig relevant for dette konkrete planarbeidet.

2. Vi forventer at barn og unges interesser ivaretas gjennom planarbeidet. Dette omfatter
medvirkning i planprosessen, og tilrettelegging for et godt bomiljø for barn og unge i tråd
med Rikspoli tisk retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

3. Planarbeidet bør også omfatte vurderinger i forhold til universell utforming og tilgjengelighet
for alle. Utfyllende regler for å sikre at adkomst til boligene, utearealer som gang stier, veger,
adkomster og uteoppholdsområder utformes universelt bør tas inn i bestemmelsene ihht
regler i TEK 10 § 8 - 2 og Miljøverndepartementets rundskriv Tilgjengelighet for alle .
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4. Vi minner om at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nylig h ar publiserte en ny
veileder om samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging. Den nye veilederen
omhandler ROS - analyser som metode, og erstatter de tidligere veilederne for
samfunnssikkerhet i plan - og bygningsloven.

5. Opplandstrafikk har ingen merknader til planen.

6. Det er ikke kjent fornminner planområdet fra før, men vi har på LI DAR oppdaget en mulig
gravhaug inntil plangrensen i nord. Vi må derfor avklare om dette er en grav og befare
planområdet før vi kan uttale oss til saken. Kostnadene til denne r egistreringen må dekkes av
tiltakshaver, jf. lov om kulturminner § 9. Befaring må skje på barmark, helst fri for tele .

Forslagsstillers kommentar:
1. Etter en gjennomgang av innholdet i Regionalplan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

mener vi planforslaget bygger opp under hovedmålsettinger i denne planen. Det er
gjennomført en vurdering av retningslinjens punkt 6.3 a) – f). Punkt a) beskriver at:
Boligutviklingen må følge befolkningens boligbehov med tanke på antall boliger, type boliger
og lo kalisering av nye boliger. Det bør bygges en vesentlig større andel leiligheter
sammenlignet med den historiske boligb yggingen i Oppland . Et variert boligti lbud bør også
inneholde større tilbud av utleieboliger enn i dag. En høy andel av nye boliger må opp fylle
krav om tilgjengelighe t. (TEK10).

Forslagstiller har benyttet lokal eiendomsmegler som et aktivt medlem av prosjektgruppa
sammen med ARK og LARK , for gjennom dette med trygghet presentere et boligprosjekt som
også etterspørres av markedet. Vi mener derfor planforslaget bygger opp under målsetninger
i den regionale planen. Alle boenheter vil bli selveierleiligheter, men det er ikke noe til hinder
for at disse eventuelt kan leies videre ut.

Punkt d) beskriver på sin side at:

Boliger i sent rumssonen skal tilfredsstille minimumskrav til minste uteoppholdsareal (MUA).
Tallfestede retningslinjer for dette bør utarbeides. Der det er knapt med uteareal, bør
kommunen prioritere behovet for areal til lek og opphold på bekostning av areal til parker ing
på bakkeplan. Bestemmelser om minste uteoppholdsareal benyttes til å sikre god kvalitet på
utearealene. God utforming av arealene bør sikres gjennom en godt gjennomarbeidet
detaljplan.

Planforslaget bygger på en gjennomarbeidet detaljplan slik det er anbefalt. På bakgrunn av
dette er det mulig å kartfeste felles uteareal, noe som bidrar til forutsigbarhet om endelig
løsning. Løsningen vil videre bli god, og er ikke et «rest»areal, men et sentral del av
planområdet som har gode muligheter for å fungere som et attraktivt samlingspunkt.

2. Vi mener forholdet til barns interesser er godt ivaretatt i planforslaget. Det er kartfestet
felles lekeareal, og det er knyttet innholdskrav til lekeplassen i bestemmelsene. Ved offentlig
ettersyn vil barnerepresentanten i Vestre Toten kommune være velkommen til å fremme
merknad eller kommentarer til planarbeidet.

3. Alle boenheter på plan 1 vil være tilgjengelige. Det planlegges ikke etablert heis i
bebyggelsen, slik at boenhe ter på plan 2 ikke vil være tilgjengelige. Selvstendige leiligheter i
underetasje på ny bebyggelse vil være avhengig av utvendig trapp som forbinder
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inngangsparti mot nærmeste naturlige parkeringsplass. Det vil imidlertid være trinnfri
adkomst via vegen Ru dslåtten, men dette må sees på som et supplement. Det må tas i
betraktning at naturlig terreng i området gjør universell utforming av internveger krevende,
samtidig som utnytting av underetasje ansees som en hensiktsmessig løsning som følge av
terrengtilpa sningen.

4. Vedlagt planforslaget følger utarbeidet ROS - analyse. Denne er basert på nyeste mal fra DSB,
og vi anser derfor merknaden som ivaretatt.

5. Tas til orientering

6. Merknaden har ikke lenger relevans. Det vises til påfølgende notat fra Oppland
Fylkesk ommune. Det er gjennomført en befaring og det er ikke avdekket kulturminner
innenfor området.

Oppland Fylkeskommune, brev datert, 24.10.2017

Det vises til gjennomført arkeologisk registrering. Som det framgår av rapporten og vår e - post av
9.10.2017, ble det ikke påvist automatisk fredete kulturminner i planområdet. Vi har derfor ingen
merknader til planen, men minner om at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet
automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det
berører ku lturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding
skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at
vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og
eventuelt vilkårene for dette.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til etterretning.

Statens vegvesen, epost datert 13.10.2017

1. Byggegrensen til rv.4 er 50 m og må opprettholdes i ny plan.

2. Støy er ikke omtalt i referatet fra oppstartsmøtet, men vi forutsetter at planleggingen
forholder seg til retningslinjen T - 1442/2016.

3. En liten del av planområdet (i vest) ligger i gul sone til rv.4. Eventuelle, høye bygninger
og/eller terrengendringer i planområdet kan føre til at støyforhold må påaktes.

Forslag sstillers kommentar :

1. Bygge grensen til rv. 4 er videreført. Den vil ikke ha noen praktiske konsekvenser for
utbyggingen, da alle utbyggingsområdene ligger utenfor denne grensen.

2. Det vises til punkt 3.12 innledningsvis. Som det fremkommer her berøres ikke selve
utbyggingsområdet av gul eller rød støysone. Forholdet til støy anses derfor som ivaretatt.

3. Samme vurdering som over. Dette gjelder en del av planområdet som ikke skal beb ygges.
Derfor har ikke merknaden lenger relevans og anses som imøtekommet.
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Eidsiva Nett AS, epost datert 21 .1 1 .2017

Eidsiva Nett AS (EN) har ingen spesielle merknader til planarbeidet, men ber utbygger ta kontakt med
oss på et tidlig tidspunkt for å a vklare forsyningen til området. EN har infrastruktur i området som
det må tas hensyn til slik at vi opprettholder forsyningen til våre kunder.

Forslagsstillers kommentar:
B yggherre og Eidsiva nett AS har opprette t direkte dialog vedrørende dette, og det forutsettes at
dette ivaretas videre parallelt med selve planprosessen.

Vestrumenga Barnehage, epost datert 25.11.2017

Ser i Totenbladet at det skal bygges i nærheten av Vestrumenga barnehage på Raufoss.

1. Om jeg forstår riktig skal 66/14 være fri ti l turområde for oss. Det er vi veldig glad for.

2. Lurer litt på 66/32. Skal det huset rives? Vi håper det siden det innebærer litt bekymring for
sikkerheten hos oss. Det er glasskår og andre ting rundt huset som ikke er så greit når man
går der med barnehagebarn.

3. Hvor er det planlagt adkomst til disse husene?

Forslagsstillers kommentar:

1. Det er riktig, eiendommen 66/14 inngår ikke som en del av utbyggingsområdet. Eiendommen
er stadfestet som turområde.

2. Eiendommen 66/32 inngår som en del av planområ det, men eier er ikke part i planarbeidet.
Som følge av dette definerer planen hverken føringer om riving, eller muligheter for
utvidelser / transformering. Vi er enig i at det er uheldig eiendommen er i den forfatningen
den er, men dette forholdet tilligg er ikke reguleringsplanen å løse.

3. Adkomstløsninger for den nye bebyggelsen blir både direkte fra vegen Rudslåtten, og fra
Plogvegen. Det vises til planbeskrivelsens punkt 6.

8 FORSLAGSSTILLERS EGNE VU RDERINGER

Planforslaget er først og fremst et forttingsprosjekt der vi har lagt stor vekt på terrengtilpasning, god
utnyttelse og en organisering av parkering som gir sentrale uteoppholdsarealer med kvalitet.
Planforslaget er i tråd med de viktige rikspolitiske retningslinjene som er beskrevet innledn ingsvis i
denne planbeskrivelsen. Samtidig videreføre s premissene for den eksisterende bebyggelsen som
ligger innenfor planområdet.

9 Planmaterialet består av

01 Planbeskrivelsen (dette dokumentet)
02 Plankart
03 Reguleringsbestemmelser
04 ROS analyse
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05 Illustrasjonsplan og snitt
06 Illustrasjoner (U NI CU S AS )
07 Innkomne merknader ved planoppstart


