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1. Hensikten med planarbeidet 
 
Hensikten med planarbeidet er å utvikle deler av eiendom 60/13 som et boligområde, med en 
bebyggelse bestående av frittliggende og konsentrert boligbebyggelse. 
 
 

2.  Planstatus  
 

 
Figur 1 viser forslag til plangrense i planinitiativet 

Området er avsatt som byggeområde for bolig i kommuneplanens arealdel (2019). Området ligger 
innenfor Det nasjonalt verneverdige kulturlandskapet Balke/Lillo. Området ligger utenfor 
kjerneområder 

Kommuneplanens arealdel (KPA), vedtatt 19.06.2019 gjelder for området. Det er ikke gitt spesifikke 
bestemmelser for området, og det er de generelle bestemmelsene og retningslinjene som gjelder.  

 

2.1  Samsvar med overordnede planer 
 
Planinitiativet samsvarer med kommuneplanens arealdel.  
 
 
 
 
 
 
 

https://geoinnsyn3.nois.no/release/?project=ostre_toten&application=GI3GLT&guid=329542f8-e65d&layers=1045,1043,1042,8032,8031,8030,8029,8028&zoom=16&lat=6725370.6


 

side 5 
 

3. Planavgrensning: 
 

 

 

Figur 2 viser forslag til avgrensning av plan i 
planinitiativet 

Figur 3 viser forslag til avgrensning av planområdet fra 
kommunen 

 

Merknad: Planavgreningen bør utvides til å omfatte hele eiendom 60/13 og Smitborgvegen inn til 
vegens midte.  

Eiendommen 60/13 er i kommuneplanen avsatt til boligformål. Det vil si at det er bestemmelsene for 
bebygde boligeiendommer innenfor byggeområde for bolig som vil gjelde for eiendommen. 
Eventuelle søknadspliktige tiltak som ikke har boligformål, eller på annen måte er i strid med 
bestemmelsene for bebygd boligeiendom vil kreve dispensasjon fra arealformålet. 

Merknad: Planen bør omfatte hele eiendom 60/13. Planavgrensningen i krysset 
Smitborgvegen/Hågåavegen bør vurderes nærmere, for å sikre at frisiktsoner i krysset kommer 
innenfor planavgrensningen.  

 Regjeringens veileder for reguleringsplaner sier: 

«En type sikringssone som forekommer i de fleste reguleringsplaner er frisiktsone ved vegkryss. 
Frisiktsoner bør ikke strekke seg utover plangrensen, da de ellers vil være vanskelige å forvalte i 
kommunens plandatabase.» 

 

4. Konsekvensutredning 
Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning § 11. 
Planinitiativet følger Kommuneplanens arealdel. 

Utvikling innenfor området vil ikke få vesentlig virkninger for miljø og samfunn. Det derfor kreves 
ikke konsekvensutredning. 

Konsekvensene for planforslaget skal likevel vurderes og belyses i tilstrekkelig grad i 
planbeskrivelsen. 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/b1752a6a42f84a88a9595a4061956b43/no/pdfs/reguleringsplanveileder_sept_2018.pdf
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2017-06-21-854?searchResultContext=1210&rowNumber=1&totalHits=1229
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5. Nasjonale, regionale og lokale føringer for planarbeidet 
 
Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv: 

• Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 

• Temaveileder om barn og unge i planlegging (T-1513, 2012) 

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 

• Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging – god steds- og 
byutvikling 

• Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplansaker 

• Flom og skredfare i arealplanleggingen, rev. 22.05.2014, Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE). 

• Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, april 2019 

• Flere år – flere muligheter – Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn (2016) 

• Leve hele livet Meld. St. 15 (2017-2018) 
 

Regionale planer 

• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018 – 2021 

• Regional plan for klima og energi 2013 - 2024 

• Regional plan for folkehelse 2018-2022 

• Innlandsstrategien 2020-2024 

• Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, vedtatt 15. juni 2016  
For utfyllende informasjon – se nettsiden Plan og veiledning - Innlandet fylkeskommune 

 
 

Kommunale føringer: 

• Klima og energiplan 2009 – 2020 

• Strategisk plan for vassdragsforvaltning, vedtatt 2013 

• Connected living – gode fellesskap og moderne bosamfunn, vedtatt 2017 

• Ny velferd 2040 – Strategisk plan for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene 2018-2040 
 
Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 
 
 
 

6. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Det skal varsles i tråd med plan- og 
bygningslovens § 12-8 og forskrift om behandling av private reguleringsplaner § 5. Varslet, som skal 
sendes i kopi til kommunen, og skal inneholde: 

• Varslingsbrev  

• Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet. 

• Kart med avmerket planavgrensning. 

• Planinitiativet – eller en henvisning til hvor dette finnes 

• Protokoll fra oppstartsmøtet – eller en henvisning til hvor dette finnes 
 
Planavgrensning på SOSI-fil til kommunen senest 3 arbeidsdager før utsendelse. Kommunen vil da 
legge inn RP-grense med RP-flate inn i kartet og starte plandialog. Da vil varsel om oppstart, 
planinitiativ og protokoll fra oppstartsmøtet bli lagt tilgjengelig via kommunens hjemmeside og 
kartportal. 

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/plan-og-veiledning/
https://geoinnsyn3.nois.no/release/?project=ostre_toten&application=GI3GLT&guid=329542f8-e65d&layers=1045,1043,1042,8032,8031,8030,8029,8028&zoom=14.7784738042486
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7.  Informasjon og medvirkning fram mot planforslag 
 

7.1 Dialog med naboer og andre lokale aktører som blir direkte berørt 
Forslagsstiller/plankonsulent avholder informasjonsmøte med naboer og andre interessenter i 
varslingsperioden i forbindelse med oppstart/under utarbeidelse før 1. gangs behandling. Her skal 
tiltaket vises i 3d i forhold til omkringliggende bebyggelse og strøk slik at berørte parter lettere kan 
sette seg inn i omfanget. 

Kommunen og plankonsulent vurderer i samråd om det vil være hensiktsmessig å bringe et 
planforslag inn for Regionalt planforum i Innlandet før planen tas til behandling og sendes på høring.  

 

7.2 Nødvendige avklaringer med statlige, regionale og kommunale myndigheter 
Det er ingen spesielle problemstillinger per i dag vi ser behov for å drøfte i regionalt planforum. 
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8.  Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet  
 

8.1 Stedsutvikling, landskap, estetikk og byggeskikk 
 
Planinitiativet er i hovedsak i tråd med det som kan forventes innenfor byggeområdet. Initiativet 
viser en tenkt utnyttelse som er tilpasset tilgrensende boligområder.  

Merknad: Det anbefales å tilknytte arkitekt så tidlig som mulig, med hensyn til å tilpasse området til 
den etablerte bebyggelsen i området, slik at området får et helhetlig preg.  
 

8.2 Folkehelse 
Lett atkomst til nærturterrenget Hveemsåsen. God forbindelse ned til Skreia for myke trafikanter. 
Skreia sentrum med møteplasser, idrettsanlegg, treningssenter, kafé og restaurant ligger i en avstand 
på 2 km fra planområdet, mens det er ca. 1 km til Hveemsåsen. 

Merknad: Prinsipper for aldersvennlig stedsutvikling skal legges til grunn for videre planlegging. Det 
er viktig med en utforming av området med felles uteoppholdsplasser som innbyr til opphold på 
tvers av aldersgrupper.  
 

8.3  Naturmangfold - naturmangfoldloven 
Det er ikke kartlagt verdifullt biologisk mangfold innenfor planområdet. Området er kartlagt etter 
metodikken Natur i Norge uten at det er gjort funn av truede arter eller verdifulle naturtyper. Det er 
ikke registrert funn av fremmede arter i området. 
 

8.4 Naturressurser – jord- og skogressurser 
Det er 7,3 da fulldyrket mark og 3,6 da skog av høy bonitet innenfor planområdet. 

 
Figur 4 viser AR5 med dyrket mark og skog 

Merknad:  
• Området er avsatt som byggeområde for bolig og utnyttelsesgraden er i tråd med retningslinje 

for utnyttelsesgrad i Kommuneplanens arealdel (§ 1.18).  
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8.5 Kulturminner og kulturmiljøer 
Området ligger innenfor det nasjonalt verneverdige kulturlandskapet Balke/Lillo, området ligger 
utenfor kjerneområdene, og inntil områder med nyere bebyggelse.  
 
Merknader:  

• Bebyggelsen må tilpasses kulturlandskapet. Den spredte bebyggelsen vest for området og den 
nyere bebyggelsen i sør og vest.  

• Det bør utarbeides 3D modeller som viser bebyggelsen inn i landskapet. 
• Innlandet fylkeskommune må kontaktes for å avklare om det er behov for kartlegging av 

kulturminner. 
  

8.6  Forurenset grunn 
Det er ingen registreringer av forurenset grunn i området. 
 

8.7 Naturrisiko og sikker byggegrunn, flom, flomveger, overvann og ras  
Geologiske kart viser at det er alunskifer i området. Løsmassekart viser det er tykk morene i området 
med sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. 

 
Figur 5 viser omfanget av alunskifer innenfor planområdet 
 
Det går en middels stor dreneringslinje gjennom området. Denne møter dreneringslinjer fra et større 
område nedstrøms området. Det går en lukket privat overvannledning/lukket drenering som 
fortsetter videre gjennom den nye bebyggelsen øst for planområdet. Kommunen har ikke kjennskap 
til kvalitet og dimensjoner på denne. Det har gjennom tidene vært utfordringer med overvann 
nedstrøms planområdet. 

 
Figur 6 viser dreneringslinjer 
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Merknader:  

• Alunskifer som avdekkes, eller tilføres luft, vil føre til forsuring og utlekking av tungmetaller, 
og kan være utfordrende som byggegrunn og kan bl.a. føre til setningsskader. 

• Hensynet til sikker byggegrunn må ivaretas i planfasen. Det må gjennomføres 
grunnundersøkelser. 

• Tiltak innenfor planområdet må utformes slik at det ikke skaper problemer internt i området 
eller gir økte overvannsproblemer for bebyggelsen nedstrøms. Hensynet til 
overvannshåndtering må ivaretas i reguleringsplanen. 

• Det må gjøres en tilstandsvurdering av lukket bekk. Det må beregnes hvor stor kapasitet 
denne har til kontrollert tilførsel av vann etter fordrøyning. 

 

8.8  Teknisk infrastruktur, vei, vann og avløp  
 
Boligområdet er planlagt med atkomst til private vegen Hågåavegen som munner ut i den 
kommunale vegen Smitborgvegen. Atkomst ut på fylkeskommunal veg går enten via Kjørkjelinna ut 
på Fv33 Totenvegen eller via Smitborgvegen ut på Fv2366 Mjøsvegen.  
 

 
Figur 7 Atkomst til området 

Merknad: Det skal innarbeides frisiktsoner for avkjørsler også til privat veg. Disse skal være i tråd 
med vegnormalen (Statens vegvesen N100). Rett til atkomst inn på privat veg må sikres. Byggegrense 
langs kommunal veg Smitborgvegen er 15 m fra midt i vegen. Kommunen er innstilt på en reduksjon 
ned mot 10 m. 
 
Vann og avløp 
I forbindelse med en større ombygging av vannforsyningen i området der, ble den gamle HL for vann 
nedskalert til lokal vannforsyning sommeren 2021. Dette medfører at kapasiteten er mindre enn tidli-
gere. Dette gjør det litt mer utfordrende å forsyne ny bebyggelse. Det ligger en tosidig forsyning der 
nå med en 63 mm PE.  Brannhydrant som brannvesenet viser til, er erstattet med en ny.  
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Figur 8 Aktuelle punkter for tilkobling til vann og avløp 

Merknad vann og avløp: Det kan være aktuelt å se på om det er mulig å etablere en ny forsyning fra 
HL vest for Smitborg. Det går to forsyninger der med god kapasitet. Det er to forskjellige trykksoner 
som kan være aktuelle. Når det gjelder avløp så er det løsbart med en eller to kryssinger av Smitborg-
vegen nedstrøms. OV ligger tilgjengelig på det nye feltet i Smitborgvegen. Overvannsnettet er ikke 
kommunalt, kapasitet er ukjent og begrenset. Det må legges opp til lokal fordrøyning. Dette må be-
regnes av utbygger. 
 
Merknad brann: 
Den planlagte utbyggingen er en småhusbebyggelse og kravet til slokkevann er 20 liter/sekund. 
Brannvesenet vektlegger tilstrekkelig vegbredde på kjørevei inn til boliger. Denne må være min. 3 
meter for brannvesenets kjøretøyer, jmfr. brannvesenets veiledning; tilrettelegging for innsats av 
9.1.2019, følger vedlagt. I Smitborgvegen, ved innkjørsel til eiendom 60/56 står det en hydrant. 
Denne bør enten flyttes, eller det bør settes opp en ny hydrant/brannvannuttak i krysset Hå-
gåavegen/Smitborgvegen. 
 

8.9 Barn og unges interesser 
Det er en ingen kjent bruk av planområdet til verken barn eller ungdom. Det er snuplass for 
skolebuss rett inntil krysset Hågåavegen/Smitborgvegen. Det er lite trafikk langs Smitborgvegen og 
Kjørkjevegen, og kort veg fram til gang-/sykkelveg mellom Lena og Skreia. Avstand til barneskole er 
mer enn 4 km og utløser krav til skoleskyss.  
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8.10 Risiko og sårbarhet 
Det må utarbeides en ROS-analyse med fokus på aktuelle temaer/hendelser i området. Denne skal 
følge DSB sin veileder for ROS i arealplanleggingen.  
 
 

9.  Krav til planforslaget – innhold og materiale 
 
Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planmateriell. Planforslaget skal være i tråd 
med statlig veileder til utforming av planforslag. Reguleringsbestemmelser skal følge nasjonal mal. Se 
www.planlegging.no 

• Plankart; siste SOSI-versjon og pdf-fil som er samsvarende og i tråd med kart og planforskriften 
(digital fremstilling skal godkjennes av kommunen før planforslaget kan regnes som komplett) 

• Reguleringsbestemmelser i Word- og PDF-format 

• Planbeskrivelse i Word- og PDF-format (forslagsstillers vurdering og oppfølging av innspill til 
varsel om oppstart skal tas inn som eget kapittel i planbeskrivelsen) 

• Planbeskrivelse i PDF med vedleggsoversikt samt alle vedlegg sammenslått som en PDF-fil. 
o Kopi av innkomne merknader ved varsel om oppstart 
o Illustrasjoner, lys skyggediagram m.v. 
o ROS-analyse (etter DSB sin veileder) 
o Alle rapporter som er utarbeidet som grunnlag for utarbeidelse av planforslaget.  

• Kopi av kunngjøringsannonse og dato for avis/ web-annonse 

• Kopi av varslingsbrev 

• Kopi av varslingslisten 
Plankonsulent varsler også kommunens aktuelle enheter 

 
Kommunen er åpne for arbeidsmøter etter behov, og ønsker et «overleveringsmøte» der 
planforslaget presenteres av forslagstiller og ev. mangler avklares før formell oversendelse. 
 

10. Kart og oppmåling – usikre eiendomsgrenser 
 
• Digitalt grunnkart skal ikke være eldre enn 6 mnd. ved oversendelse av planforslaget til første 

gangs behandling. Grunnkart bestilles på www.infoland.no 

• Det er usikre grenser mot eiendommene 66/6, 66/11, 60/1 og 71/112 (Smitborgvegen).  
 

Merknad: 
Grenser må være klarlagt før planforslaget kan utarbeides og sendes inn til første gangs behandling. 
Tiltakshaver kan bestille dette hos kommunen se kommunens hjemmeside: oppmåling og klarlegging 
av grenser Priser og gebyrer ligger ute på kommunens hjemmeside priser/gebyrer matrikkelloven. 
 
 

11.  Gjennomføring 
 

11.1  Kommunaltekniske anlegg 
• Til førstegangs behandling skal det følge godkjente tekniske planer for vann, avløp og overvann.  
 

11.2  Aktuelle rekkefølgekrav 
• Vanlige rekkefølgekrav mht. opparbeiding av infrastruktur, herunder fellesområder for lek og 

opphold. 
 

http://www.planlegging.no/
http://www.infoland.no/
https://www.ototen.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/endring-av-eiendom-oppmaling/oppmaling-og-klarlegging-av-grenser/
https://www.ototen.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/endring-av-eiendom-oppmaling/oppmaling-og-klarlegging-av-grenser/
https://www.ototen.no/tjenester/priser-gebyrer-og-egenandeler/priser-gebyrer-matrikkelloven/


 

side 13 
 

12.  Utbyggingsavtale og felles behandling av plan- og byggesøknad 
Det er ikke aktuelt med felles behandling av plan- og byggesak.  
 

13.  Kommunens anbefaling av planinitiativet 
Administrasjonen i Østre Toten kommune anbefaler planinitiativet. 
  

14.  Framdrift 
Det legges opp til en normal framdrift i forhold til en gjennomsnittlig reguleringsplan, 1 til 1,5 år. 
 
 

15.  Gebyr mm. 
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for saksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. Gebyr for behandling av plansaker ligger på kommunens hjemmeside 
priser/gebyrer plan- og bygningsloven. 
 
For 2022 er gebyrene som følger: 
 

 

https://www.ototen.no/tjenester/priser-gebyrer-og-egenandeler/priser-gebyrer-soknad-om-tiltak-etter-plan-og-bygningsloven/
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16.  Konklusjon 
Administrasjonen anbefaler planoppstart.  
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17.  Bekreftelser 
 
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 
tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 
planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt 
etter interne kommunale avklaringer. 
 
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den 
senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i kommunens rutiner 
og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester 
fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring 
av prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet. 
 

 
Sted, dato: Lena, 23. juni 2022,  
 
 
For kommunen: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
   arealplanlegger 
 
 
 
 
Referatet er godkjent og mottatt.  
 
 
For forslagsstiller: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
For plankonsulent: ……………………………………………………………………………………………………………. 


