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Til 
Offentlige myndigheter og 
interesseorganisasjoner iht. liste 
 
 
 

Kapp, 03.05.2021 
 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 
DETALJREGULERING FOR TETENTUNET 
  
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Tetentunet. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av 
Tetentunet AS, og skal bygge på skisseforslag under utarbeidelse av Kontur Arkitekter 
AS. 
 

Bakgrunnen for planarbeidet 

På området var tidligere Toten Festivitetslokale (Teten) oppført, og som nå er under 
riving. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny konsentrert 
småhusbebyggelse, i form av kjedede eneboliger/rekkehus og flermannsboliger. 
 

Planområdet 

Under vises en kartskisse med planområdets utstrekning: 

Eiendommer som omfattes av planforslaget 

Planområdet omfatter primært gnr./bnr. 93/16, der den tidligere «Teten» lå. I tillegg 
omfatter planområdet 93/22 og 93/23 for å ha åpning for en felles regulering av 
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området, samt tilstøtende areal i den kommunale Tetenvegen og den fylkeskommunale 
vegen Nylinna.  
 

Planlagt bebyggelse: 

Planforslaget skal bygge på skisseforslag utarbeidet av Kontur Arkitekter AS. Det er 
utarbeidet et 1. utkast som er tilgjengelig elektronisk sammen med øvrig 
kunngjøringsmateriale, på nettsidene oppgitt under. Skisseforslaget vil gjennom 
planprosessen bli videreutviklet slik at det samsvarer med føringer for fortetting i 
kommuneplanens arealdel.  
 

Forholdet til overordnet plan: 

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til boligformål. Gjennom dette er en fortetting 

på området i tråd med overordnet plan. Fra oppstartsreferatet fremkommer det at 
Østre Toten kommune har gitt sin tilslutning til oppstart av planarbeid under 
forutsetning at bestemmelser om arealutnyttelse i kommuneplanen legges til grunn.  
 

Medvirkning 
 

Her finner du nærmere informasjon om planen 

Planprosesser starter med utarbeidelsen av et planinitiativ, der forslagsstiller redegjør 
for hensikten og omfanget av planen. På bakgrunn av dette ble det avholdt et 
oppstartsmøte med Østre Toten kommune den 22.04.2020, og et supplerende 
oppstartsmøte den 10.02.2020. Det oppfordres til å lese disse dokumentene dersom 

dere ønsker nærmere informasjon om planen. Planinitiativet og referatet fra 
oppstartsmøtet er tilgjengelig på hjemmesidene til Feste Kapp AS, og hos Østre Toten 
kommune: 

• feste.no/varsel-om-planarbeid 
• ostre-toten.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/planer-innspill-og-

horinger/planer-innspill-og-horinger/ 
 
Dersom dere ønsker planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet tilsendt pr. post, ta 
direkte kontakt med oss i Feste Kapp AS.  
 

Frist for innspill ved varsel om oppstart 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Feste Kapp AS v/ Einar Nordengen på 

epost: en@feste.no; ev. pr post: Postboks 113, 2858 Kapp.  Mottatte uttalelser eller 
eventuelle merknader vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. 
 

Medvirkning for direkte berørte 

Det legges vekt på god dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Det 
planlegges avholdt et informasjonsmøte i forbindelse med varslingsperioden for direkte 
berørte naboer. Møtet vil foregå utendørs i forkant av tidligere Toten Festivitetslokale.  
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Møtet vil finne sted den. 12.mai kl. 18.00. På møtet vil Tetentunet AS v/Roar Jacobsen 
redegjøre for utbyggingsplanene, den videre planprosessen, samt svare på spørsmål fra 
berørte naboer.   
 
Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 5.juni 2021 
 

Offentlig ettersyn av utarbeidet planforslag 

Når det er utarbeidet forslag til reguleringsplan, vil dette bli oversendt kommunen for 
behandling. Det vil bli utarbeidet et saksfremlegg til Utvalg for Samfunnsutvikling som 
avgjør om saken skal legges ut på høring. Høringsfristen vil være 6 uker.  Det vil også da 
være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen. Når høringsperioden 
er over bearbeides eventuelt planen, før saken legges fram til sluttbehandling, først i 

Utvalg for Samfunnsutvikling, så i Kommunestyret.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Einar Nordengen  
Arealplanlegger 
 
Kopi: 
Tetentunet AS (epost) 
Kontur Arkitekter AS (epost) 

Østre Toten Kommune (epost) 
 
 

Vedlegg: 

01 Adresseliste for varsling (her) 
02 Oversiktskart som vise planområdets beliggenhet (her) 
03 Planinitiativ (e-post og feste.no/varsel-om-planarbeid) 
04 Protokoll fra oppstartsmøtet (e-post og feste.no/varsel-om-planarbeid) 
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Vedlegg 01, Adresseliste for varsling 

Statlige og regionale instanser 
Innlandet fylkeskommune    post@innlandetfylke.no  
Statsforvalteren i Innlandet    sfinpost@statsforvalteren.no 
Statens vegvesen    firmapost@vegvesen.no  
NVE region Øst    ro@nve.no 
 

Lokale høringsparter, organisasjoner m.v 
Forum for natur og friluftsliv Oppland  oppland@fnf-nett.no 
Trygg Trafikk Oppland    tofthagen@tryggtrafikk.no 
Elvia AS     kundesenter@elvia.no 
Miljørettet Helsetilsyn IKS    post@mrhv.no 
Innlandstrafikk     post@innlandstrafikk.no 
 

Østre Toten kommune 

Østre Toten kommune fordeler internt til berørte fagområder: 

• Barn og unges representant i plansaker 
• Brannvesenet 
• Vann og Avløp 
• Oppmåling og adressering 

 

Naboer /private 
I henhold til egen liste 
 

Vedlegg 02, Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet 

mailto:kapp@feste.no
mailto:post@innlandetfylke.no
mailto:sfinpost@statsforvalteren.no
mailto:ro@nve.no
mailto:oppland@fnf-nett.no
mailto:tofthagen@tryggtrafikk.no
mailto:kundesenter@elvia.no
mailto:post@mrhv.no
mailto:post@innlandstrafikk.no

