






































GBTech 
Fabrikkvegen 78 
2849 Kapp 
Tlf +47 61 60 15 60 
  

 Kapp 17.8.2020 
 
Til 

Østre Toten Kommune 
V/prosjektgruppe: 
Ilse Konings 
Kirsten Andersen 
 

Innspill til områdereguleringsplan for Kapp Melkefabrikk 
 
Vi viser til skisseforslag/planskisse for området Kapp Melkefabrikk utlevert på åpent møte 
onsdag 12. August. 
 
Kapp Melkefabrikk er et symbol på industrialiseringen allerede fra slutten på 1800 tallet. Sett 
ut fra et helhetlig kulturelt perspektiv er det viktig å bevare noe industri i tillegg til andre 
nyere aktiviteter på området. 
 
GB Tech er et innovativt firma som leverer en rekke tjenester til industrien. Vår kompetanse 
tilbyr totalløsninger innenfor problemløsningsområder som maskinbygging, mekanisk 
produksjon, service og vedlikehold. GB Tech har nært samarbeid med annen 
industrivirksomheter i nærområdet på Toten, inkludert på Kapp og i Raufossmiljøet. 
GB Tech og forløperen SML maskinkonstruksjon har drevet i de samme lokalene på Kapp 
Melkefabrikk i 22 år. 
 
 
Vi har sett nærmere på den skisserte vegplanen for området (se spesielt den røde stripen vi 
har markert inn på planen som er vedlagt), og mener det ikke er realistisk mulig å kunne få 
vareleveranser inn til GB Tech eller få levert produkter ut til kunder. Dette foregår på ulike 
typer biler, blant annet på semitrailere. Det vil ikke være mulig å få til leveranser hverken inn 
til bedriften eller ut til kunder på den skisserte grusplassen. Vi er dessuten avhengige av at 
man kan rygge inn hos oss med semi.  
 
Treet ved døra dere har tegnet inn gjør at vi ikke kan få kran lossing/lasting. Hellene som er 
tegnet inn vil relativt raskt bli ødelagt. 
 
Området utenfor porten til GB Tech er alt for liten for en industribedrift som vår. 
 
Et annet problem, slik vi ser det, er svingen som forbinder vegen forbi Myrland og vegen 
videre oppover mot nye Bomek. Den er i dag svært problematisk for større biler, mange 
sjåfører har satt seg fast der. Det synes ikke som det er tatt hensyn dette i planen. 
 
Vi ber om at disse innspillene blir ivaretatt i prosjektgruppa som skal jobbe videre med 
planen. 



 
Vi ber om et møte med dere for å diskutere våre behov. 
 
Med vennlig hilsen 
GBTech AS 
Ved Axel Birk 
Daglig leder 
 
E-post axel@gbtech.no 
Tlf +47 41 39 84 84 
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I nnspill t il reguleringsplan

Parkeri ngsplass nord ved bathavn :

Stat us :
Arealet er redusert ett er legging av st einheller på init iat iv , kost nad og betydelig dugnad av
båtforeningen . Tiltaket ble ut ført for et best mulig estet isk innt rykk og for et ablering av
gangvei i t i lknyt ning t il havna. Tiltaket oppfat tes ved t i lbakemelding som posit ivt .

I nnspill :
Det foreslås lagt t il rett e bedre for parker ing og sikre fremkommelighet for beredskap ved a
utvide plassen med 10 meter vestover og begrense den ret ningen kanskj e med beplant ning
av en hekk .
Parkeringen anses som helt nødvendig for båteiere, gj ester og if m utset t ing midlert idig av
båt for dist rikt ets innbyggere med og uten båt plass samt vint erlagring.
Vinter lagring av båter uten mulighet t il ut -t ransport av havneområde reguleres og sty res
av båt foreningen. Dagens parkeringsm ulighet ansees som for liten på varme sommerdager .

Omradet nord for kroa :

Stat us :
Båt foreningen har gj ennom f lere t iår lagt ned betydelige mengder med dugnadsinnsat s foragj ore område att rakt ivt og t il det v i har i dag. De siste 2 år har båt foreningen og ny
dr iver av Fj orn investert t id og penger på eget init iat iv for atil passe uteområder og
spisested med den hensi kt afrem sta som et om råde folk v il besøke og bef inne seg  i.

I nnspill :
Det er svært vikti g ati lrett elegge for besøk med t anke på ankomst og parkeringsmulighet .
Lekeplass foreslås lenger vest enn v ist på skisse og telt ønskes ikke benyt tet v idere siden
det sperrer ut sikt og ikke gir et ønsket ut rykk i område.

Havnebassenget sør for båt havna :

Stat us :
Bassenget bærer preg av manglende plan og benytt es t ilfeldig pr i dag. Støpt
betongkonst ruksj on er forankret i flytebrygge som må avklares med tanke på v idere bruk.
Påkost ning av brygge er ikke foretat t pga usikkerhet ifm plan/ videre bruk av bassenget .

I nnspill :
Det foreslås en betongflyt er/ bølgebryt er fra fy ret og sørover . Dett e v il gi gode mulig heter
for bassenget som da i st or grad v il bli skj ermet for vær og v ind. På begge sider av
betongkonst ruksj on på land v il det kunne etableres brygge med t rappeoppgang som kan
benyt tes av gj ester med båt og besøkende på land . Det te vil kunne g i et bet ydelig løft og
kunne bli et at t rakt ivt område med ut syn utover Mj øsa som kunne brukes av mange. Det a
kunne besøke det t e område med t anke på ut sikt , båt liv , t ilgang benker og grillbord v il gi
betydelig verdi for et stort publikum og løfte standarden i et l it e ut nyttet sj ø nært areal.
På innsiden av bølgebryter og på den gamle steinbrygga v il det kunne etableres
gj esteplasser for båt som i st or grad ett erspurt av mange rundt Mj øsa som onske r abesoke
Kapp og Fj orn .



Fremdrift :

Utv ikling av havnebassenget vurderes som det t iltaket som vil gi størst effekt uten for lang
t idshorisont og bør kunne  i  samarbeid kost nadsmessig bli mulig å håndtere .
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IA4 Situasjonskart Stående

Gnr Bnr Fnr

/o s
Navn

Snr
vi

lo

Adresse

!MJøsvegen 460, 2849 KAPP, med flere I
Velg annen adres se
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Fra: Per Einar Starum 
Sendt: torsdag 26. november 2020 10:37 
Til: Kirsten Andersen 
Emne: VS: Skisser klubbhus Gjøvik og Toten Kajakklubb 
Vedlegg: IMG_0988.jpg; IMG_0981.jpg; IMG_0986.jpg 
 
 
 
Fra: Hans Nordby [mailto:nordby.hans@gmail.com]  

Sendt: 26. november 2020 10:00 
Til: Per Einar Starum 

Emne: Skisser klubbhus GjÃ¸vik og Toten Kajakklubb 

 

Hei 

 

Her er bilde av skisser jeg har tegnet, som forslag til klubbhus for oss i kajakklubben. 

--  

Sendt fra Gmail for mobil 

 

Denne epost har blitt kontrollert for virus av Fusemail 
This e-mail has been scanned for viruses by Fusemail 

 

  

mailto:nordby.hans@gmail.com
https://www.fusemail.com/nb/
https://www.fusemail.com/nb/


 



 



 



Ønsker fra Seriøst Firma, møte 4.9.19 

 
Innspill til reguleringsplanen fra Seriøst Firma og Fjorn: 
 
Kort sikt: 
Lekeplass 
Volleyballplass  
Kjøpe lagerrom bak bygget 
Flytende badstu 
Gjesteplasser, båt 
 
Lang sikt: 
*Trafikk/Parkering 
*Ferjekai 
*Forlengelse av moloen nordover, større båthavn 
*Ny strand 
*Forbedring av strand 
*Konferansesenter (helårsdrift) 
Overnatting 
Kurbad/badstu  
Overnatting på vann/glamping 
Gjesteplasser, båt 
Kiosk/kafé 
Flyteanlegg/stupetårn 
 
Fjorn ønsker: 
Å kjøpe/leie lager-rommene bak i bygget 
Salg av bygningsmasse? Vaskeriet 
 
Indrefileten: de tre store byggene ut mot Mjøsa. Få inn aktiviteter som skaper tilstrømming 
av folk.  
 
Investor: 
Arthur Buckhard 
Petter Stordalen 
Steinar Nordengen 
 
*Østre Toten Eiendomsselskap: 
Selge eiendomsmassen? 
 

*= Ting som ble  tatt opp på møtet sammen med kommunen, båtforeningen og 
Christian Hedløv Engh 23.8.19. (Dette er ikke noe som kommer fra Fjorn eller Seriøst 
Firma, men som vi synes er spennende tanker.) 



Christian Hedløv Engh 
Soplimroa 119 
2849 Kapp 
Tlf; 970 97350 
cheng@innovasjonnorge.no 
 
 
Østre Toten Kommune 
v. Kirsten Andersen  
Bjørn Engh,  
Kjersti Krageberg 
Stine Røen         Kapp, 4 sept. 2020 
 
 
Innspill til reguleringsplan for området Kapp Melkefabrikk.  
 
Med referanse til innspillsmøtet på Melkefabrikken den 12.8., tillater jeg meg, som 
oppfordret, med dette å komme med noen innspill til den videre planprosessen. 
  
Opplevelsesøkonomien er i sterk utvikling både internasjonalt og i Norge, og tall fra NHO 
viser at det i Norge skapes verdier for ca. 85 milliarder årlig innenfor denne sektoren. Med 
et nylig tilbakeslag p.g.a. Covid19 for det internasjonale reiselivet, så har nordmenn valgt å 
tilbringe mer tid og bruke mer penger i Norge. Indikasjoner fra årets sommer viser at 
appetitten for opplevelser i eget land også for fremtiden er stor.   
 
Østre Toten har mange særegne kvaliteter som er verdifulle i reiselivssammenheng; Et 
frodig og vakkert kulturlandskap med godt vedlikeholdte gårdstun, beliggenhet mellom 
Mjøsa og Totenåsen – to attraktive områder til hvert sitt bruk, og ikke minst nærhet til det 
store markedet i Oslo-regionen.   
 
De siste årene har det blitt stadig flere gode tilbud til besøkende i området; Evjua/Viken II, 
Peder Balke senteret, Grøna, Fredholms Hageopplevelser, Stenberg/Ditlevines, Mjøsas Ark 
og Fjorn m. mat og underholdningnstilbud, for å nevne noe. Når Østre Toten i koronafrie år i 
tillegg kan by på Norges største sommershow, så er det etter hvert veldig mye å glede seg 
over for de besøkende.  
 
For de næringsdrivende innen opplevelsesøkonomien er det derimot et vesentlig større 
potensial enn det som realiseres i dag, da Østre Toten på langt nær makter å få sin 
rettmessige andel av den totale verdiskapingen innenfor dette feltet. Dette skyldes i 
hovedsak to forhold; manglende overnattingskapasitet og manglede helhetlig 
markedsføring. 
 
Gjennom regulering av Melkefabrikkområdet har man mulighet til å gjøre noe med begge 
deler. Skissene som nå foreligger virker spennende på den måten at de hensyntar 
trafikkavvikling, parkering (bil og båt), belysning, grøntområder, strandsonen og annen 
infrastruktur på en fin måte. Dette blir et område som både egne innbyggere og besøkende i 
alle aldre vil få stor glede av.  

mailto:christianhedlovengh@gmail.com


 
Men man bør gå lenger i å sørge for at området Melkefabrikken vil styrke hele Østre Toten. 
Dette kan gjøres ved at det også reguleres for overnattingsformål, slik at tilreisende kan få 
med seg flere opplevelsestilbud når de først har tatt turen. Det bør samtidig jobbes med å få 
potensielle investorer på banen for å etablere tilbud innen overnatting, og gjerne noe litt 
spektakulært som skaper interesse i seg selv. På denne måten vil man oppnå tre ting; 
 

• Gi gjestene et lengre opphold m. flere opplevelser på Toten. 

• En attraksjon som vil utfylle Urbane Totninger som spydspiss mot Oslo-markedet. 

• En med-finansiør for å realisere generelle infrastrukturtiltak på området.   
 
Til slutt kan det nevnes at både Hamar og Brumunddal har satset offensivt i sine respektive 
strandsoner og tilrettelagt for at både innbyggere og tilreisende kan glede seg over 
tilbudene. Begge områder har også fått betydelig oppmerksomhet nasjonalt (hhv. 
Stupetårnet og Mjøstårnet), som har styrket Mjøsområdet som destinasjon i folks 
bevissthet. Østre Toten har det aller beste utgangspunktet for å styrke sin 
opplevelsesøkonomi – da må muligheten gripes gjennom denne reguleringsplanen og det 
påfølgende arbeidet.  
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