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Detaljreguleringsplan for Smørvika - 2. gangs behandling med sluttbehandling 
 
 
Vedlegg: 

Nr: Tittel  

1514205 Plankart revidert 29.04.2020 

1514659 Smørvika I bestemmelser - justert 2020-05-26 

1514207 Smørvika I planbeskrivelse - justert 2020-05-22 

1498632 Uttalelse - Innsigelse - Reguleringsplan for Smørvika 1 - Fylkesmannen i 
Innlandet 

1498631 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet 

1500379 Uttalelse - Reguleringsplan for Smørvika 1 - Innlandet fylkeskommune 

1495917 Detaljreguleringsplan for Smørvika I - Innsigelse fra Statens vegvesen 

1497339 Detaljreguleringsplan for Smørvika I - Uttalelse fra NVE 

1498219 Uttalelse - Reguleringsplan for Smørvika 1 - Miljøpartiet de grønne østre 
toten 

1498977 Uttalelse - Reguleringsplan for Smørvika 1 - Jordvernalliansen Innlandet 

1498686 Uttalelse - Reguleringsplan for Smørvika 1 - Rikke og Simen Kristiansen 

1491583 Detaljregulering for Smørvika I - Tilbakemelding fra Horisont 

1491010 Tilbakemelding på detaljreguleringsplan fra Eidsiva Nett AS 

 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas det foreliggende forslaget til privat 
detaljreguleringsplan for Smørvika I 
 
Ingress:  
På vegne av Smørvika Utvikling AS (Nordbohus Innlandet AS og Sulland Eiendom AS)fremmer 



Feste Kapp AS privat forslag til detaljreguleringsplan for Smørvika I. Planforslaget bygger på 
Områdreguleringsplan for Smørvika som ble vedtatt 16. desember 2015. Oppstartsmøtet ble 
avholdt 18. desember desember 2018, planoppstart ble varselt 5. mars 2018, planforslaget 
ble 1. gangs behandlet den 16. desember 2019 i Utvalg for samfunnsutvikling (SAM) i sak 
025/19, med høringsfrist 19. februar 2020. Det kom 9 høringsuttalelser til fristen. Det kom 
innsigelse fra Statens vegvesen til rekkefølgekrav for kryss og opparbeidelse av atkomstveger 
og manglende innregulering av busslomme. Det kom en innsigelse fra Fylkesmannen i 
Innlandet til mangelfull ivaretakelse av barn og unges interesser. For øvrig kom det innspill 
fra Innlandet fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat, Jordvernalliansen, 
Miljøpartiet de grønne – Østre Toten, Elvia AS og Rikke og Simen Kristiansen. Det har vært en 
god dialog med forslagsstiller, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet. Planforslaget 
er justert og innsigelser er avklart. 
  
Saksopplysninger: 
På vegne av Smørvika Utvikling AS (Nordbohus Innlandet AS og Sulland Eiendom AS)fremmer 
Feste Kapp AS privat forslag til detaljreguleringsplan for Smørvika I. Planforslaget bygger på 
Områdreguleringsplan for Smørvika som ble vedtatt 16. desember 2015. Planforslaget er i 
tråd med områdereguleringsplanen når det gjelder arealutnyttelse og veiløsninger. 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Utvalg for Samfunnsutvikling i Sak  025/19 den 16. 
desember 2019, og sendt på høring med høringsfrist 19. februar 2020.  
 
Områdets beliggenhet 
Planområdet ligger ved Mjøsa, sentralt på Kapp, mellom Kapp melkefabrikk og Tallodden 
friområde, tett ved Kapp skole og barnehage. 
 
Høringsuttalelser: 
Det kom 9 høringsuttalelser til fristen. Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet, 
oppsummert og kommentert nedenfor: 
 

1.  Fylkesmannen  
Fylkesmannen har ingen innvendinger til endring av områdreguleringsplanens krav om 
utbyggingsrekkefølge.  
De mener at en litt for stor del av planarbeidet forskyves til byggesaksbehandling gjennom 
krav om situasjonsplan for det enkelte delområde, herunder utbyggingen i flomområdet, 
universell utforming av uteområdene samt områder for lek. Fylkesmannen ber kommunen 
om å vurdere om det er andre risikoområder som tidligere vedtatt plan dekker, eller om det 
er endringer i risikobildet som tidligere plan ikke dekker. Fylkesmannen har innsigelse til 
mangelfull ivaretakelse av barn og unges interesser, og peker spesielt på plassering av 
områder for lek for de minste barna. 
 
Det er kommunens vurdering at det ikke er avdekket ytterligere risikofaktorer. Bebyggelsen 
er tillatt bygd innenfor 20metersbeltet langs Samfunnsbekken. Det er utredet sikker avstand 
mot bekken som et ledd i utarbeidelse av detaljreguleringsplanen. Risikobildet er utover 
dette ikke endret i forhold til områdereguleringsplanen.  
 
Innsigelsen er etterkommet gjennom klare bestemmelser for plassering og utforming av 
områder for lek. I tillegg til dette er det inntatt et nytt avsnitt i planbeskrivelsen hvor det 
beskrives hvordan hensynet til barn og unge er ivaretatt i reguleringsplanen.  
 

2.  Innlandet fylkeskommune 



Kulturarvenheten påpeker at kulturminne med ID 172249 – som i områdereguleringsplanen 
er avsatt til bestemmelsesområde må videreføres i det nye planforslaget, men at det ikke vil 
være nødvenig å innhente ny tillatelse etter kulturminneloven § 8 for frigivelse av 
kulturminne. De minner også om at omlegging av Pilegrimsleden skal meldes til Nasjonalt 
pilegrimssenter når dette skjer. Disse forholdene er tatt til etteretning og justert i tråd med 
innspillet. 
 

3.  Norges vassdrags- og energidirektorat 
NVE viser til betydningen av at vann fra området kan ledes til Mjøsa uten at skade forårsakes 
på ny bebyggelse eller eksisterende bebyggelse på vestsiden av Samfunnsbekken.  
Her viser vi til at det er foretatt en flomkartlegging av Samfunnsbekken som viser at denne 
har tilstrekkelig kapasitet. Det vil være svært små ekstra tilførsler til bekken som en følge av 
utbyggingen. Det nå utarbeidet nye flomveiskart som viser at flomveien i øst i sin helhet 
følger beltet med grønnstruktur f_G2. Det er lagt inn en bestemmelse i 
reguleringsbestemmelsene som sikrer at flomveien ledes riktig der denne krysser veiene 
o_SKV2 og o_SKV1.  
 

4.  Statens vegvesen 
Statens vegvesen mener at detaljreguleringen ikke i tilstrekkelig grad viderefører krav fra 
overodnet plan, noe som gjelder både videreføring av rekkefølgekrav og plankrav. 
Vegvesenet ber kommunen om å vurdere å opparbeide en trafikksikker atkomst fra krysset 
Mjøsvegen/Smørvika og over til den andre siden av vegen. Vegvesenet har følgende 
innsigelser til planforslaget: 

A. Innsigelse til rekkefølgekrav veg  
Statens vegvesen mener at rekkefølgekrav til opparbeidelse av atkomstveger med 
fortau i områdereguleringsplanens 3.2 b) og f) ikke er tilfredsstillende sikret i 
detaljreguleringsplanens § 4.2.2 c) 

B. Innsigelse til mangelfull detaljregulering av bussholdeplass 
Statens vegvesen viser til at deler av B/F/Tj1 er tatt inn i reguleringsplanen, og at 
dette utløser krav om detaljregulering av bussholdeplass i nordgående retning. 

C. Innsigelse til manglende tilrettelegging av atkomst til bussholdeplass 
Statens vegvesen viser til at o_SKV2 er forskjøvet sett i forhold til dagens 
avkjørsel, og stiller krav om at det regulerers inn gangatkomst til 
bussholdeplassen. 

 
Etter dialog med Statens vegvesen er nå innsigelsene imøtekommet. Rekkefølgekravene er 
spesifisert i tilstrekkelig grad, og det er gitt bestemmelser til opparbeiding av atkomst til 
bussholdeplass og sikker kryssing av fylkesvegen ved vegen Smørvika. Krav om 
detaljregulering av bussholdeplass er imøtekommet ved ikke å ta i bruk B/F/Tj1 i 
områdereguleringsplanen. 
 

5. Jordvernalliansen 
Jordvernalliansen beklager at Ø.T. kommune tidligere har vedtatt å omregulere dyrket mark i 
Smørvika til boligformål, og påpeker at boligbygging på dyrket mark må være et avsluttet 
kapittel, jf. Nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget i 2015. Når arealet først er tatt i 
bruk til boligformål understerker de at eneboliger på fulldyrket mark ikke er forenlig med 
høy arealutnyttelse. 
 
Detaljreguleringsplanen for Smørvika er i tråd med områdereguleringen på dette punktet. Av 
hensyn til kulturlandskapet/hensyn til kulturminner og nabobebyggelsen er det lagt opp til 



eneboligbebyggelse på deler av den fulldyrkede marka. Når det gjelder utnyttelsesgrad er 
denne samlet høy for hele området, mens plassering av ulike bygningstyper er gjort ut i fra 
et helhetlig perspektiv, og ikke ut i fra hvor det er skogsmark og hvor det er fulldyrket mark. 
Merknaden tas derfor ikke til følge. 
 

6. Miljøpartiet de grønne i Østre Toten 
Miljøpartiet de grønne i Østre Toten påpeker at det bør legges opp til andre alternativer enn 
Mjøsvarme, herunder, jordvarme, luft til luft varmepumpe, eller solceller på tak. De viser til 
informasjon om kornkråkekolonien, som holder til i furutrær i området, og finner ikke at det 
er gjort en vurdering av hvordan den nye bebyggelsen vil påvirke kornkråkekolonien. De ser 
positivt på at det tilrettelegges for en bildeleordning i området, samt god atkomst til 
strandområdene. 
 
Når det gjelder alternative energibærere åpner ikke plan- og bygningsloven for å gi 
bestemmelser til hvilke energibærere som skal velges. Det kan gis bestemmelser til bruk av 
vannbåren varme, samt tilknytning til fjernvarme der det er gitt fjernvarmekonsesjon, noe 
det ikke er på Kapp. Det ble ikke stilt krav om vannbåren varme i områdereguleringsplanen. 
Forslag til detaljreguleringsplan er i tråd med områdereguleringsplanen. På denne bakgrunn 
finner vi det ikke riktig at det skal stilles krav om vannbåren varme i detaljreguleringsplanen.  
Forholdet til kornkråkekolonien er utredet og avklart i områdereguleringsplanen, herunder 
tidsrom for når det ikke skal være anleggsaktivitet i nærområdet. Generelt sett tåler 
kornkråker høy menneskelig aktivitet. Utfordringen kan være nye aktiviteter i forbindelse 
med start av hekkesesongen, samt når hekkemulighetene forsvinner, noe som er tilfelle i 
Lenaparken og langs Jernbanegata på Lena. På denne bakgrunn finner vi ikke behov for å 
utrede temaet ytterligere. 
 

7. Horisont miljøpark 
Horisont miljøpark forventer at det i det videre planarbeidet og detaljreguleringen at det 
utarbeides en renovasjonsteknisk plan som forelegges Horsiont Miljøpark IKS for vurdering 
og uttalelse. 
Det er avsatt områder for renovasjon i plankartet og gitt bestemmelser for disse i 
reguleringsbestemmelsene. Det er videre gitt bestemmelser om hvilke områder som kan ha 
separate løsninger, med dunker ved den enkelte boenhet. Horisont har ikke uttalt seg 
konkret til disse valgene, noe som er uhelding. For å sikre godt tilpassede 
renovasjonsløsninger er  det tatt inn følgende setning under krav til situasjonsplan: 
«Situasjonsplanen skal også vise renovasjonsløsning i form av plassering, produkttype og 
oppstillingsplass.» 
 

8. Rikke og Simen Kristiansen 
Kristiansen uttalelse omfatter kun bestemmelsene for bebyggelsen innenfor området som er 
avsatt til ny eneboligbebyggelse i Områdereguleringsplanen for Smørvika, og ber om at 
bestemmelsen om saltak blir videreført for byggeområdet BFS1 i detaljreguleringsplanen. De 
viser til at fargebruk alene ikke er tilstrekkelig for å danne en overordnet helhet, og at 
hensynet til å videreføre eksisterende byggeskikk og «sørlandsidyllen» bør overveie ønsket 
om å benytte moderne arkitektur. De viser til at etablert arkitektur med saltak er en tidløs 
arkitektur som ikke strider med vår tids byggeskikk. De understreker at det er viktigere at 
eneboligbebyggelsen som ligger inntil den etablerte eneboligbebyggelsen harmonerer med 
denne enn at den harmonerer mot tilgrensende blokkbebyggelse. 
 
Det er en vanskelig avveining hvor vidt den nye bebyggelsen innenfor BFS1 bør henvende 



seg mot den etablerte eneboligbebyggelsen i øst og nord, eller skal stå i forhold til ny 
bebyggelse i vest og sør. Vi ser for oss at begge deler kan fungere på en god måte. Rikke og 
Simen Kristiansen er ikke bosatt i området. Merknaden tas ikke til følge. 
 

9. Elvia AS (tidligere Eidsiva) 
Elvia AS viser til en god dialog med utbygger, og har ingen merknader til planforslaget. 
 
Endringer etter høring 
På bakgrunn av høringsuttalelser, og innsigelser er det gjort følgende endringer i 
planforslaget etter høring: 
 
Endringer i plankartet: 

· Parkeringsplass innenfor B/F/Tj1 i områderereguleringsplanen er tatt ut av 
detaljreguleringsplanen og planen omfatter ikke lengre del av av dette området. 

Endringer i reguleringsbestemmelsene: 
· Rekkefølgebestemmelser: 

1. Innarbeidet krav om at felles grønnstruktur skal inngå i situasjonsplan 
2. Justert rekkefølgekrav til bygging av vegkryss med Mjøsvegen 
3. Justert rekkefølgekrav for ferdigstillelse av felles uteoppholdsareal og 

arealer for lek 
4. Justert rekkefølgekrav om utbygging av atkomstveger før det kan gis 

brukstillatelse for boliger 
5. Justert rekkefølgekravet om opparbeidelse av badeplass. 

· Bestemmelse om overvann er justert mht. flomvei 
· Det er gitt bestemmelser for utforming av felles uteoppholdsareal, både innenfor 

byggeområder og grønnstruktur. 

Endringer i planbeskrivelsen: 
· Planbeskrivelsen er oppdatert ihht. endringene i plankart og bestemmelser 
· Hensynet til barn og unge er utdypet 

Endringer er hørt og avklart med myndigheter som har kommet med innsigelser, med 
forslagsstiller og berørt grunneier (Østre Toten kommune). Endringene vurderes ikke til å 
berøre andre parter. På denne bakgrunn er det ikke behov for 2. gangs høring av 
planforslaget, som derfor sendes til sluttbehandling og endelig vedtak. 
 
Konklusjon: 
De justerte plandokumentene vurderes til å sette gode rammer for utvikling av Smørvika. 
Rådmannen anbefaler at det vedlagte planforslaget vedtas. 
 
 
03.06.2020 Utvalg for samfunnsutvikling - (SAM) 
 
 
Behandling i møte: 
Avstemning: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 



SAM- 076/20Vedtak: 
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas det foreliggende forslaget til privat 
detaljreguleringsplan for Smørvika I 
 
 
17.06.2020 Kommunestyret - (KST) 
 

Inhabile: Varameldem: Merknad: 

Einar Nordengen  Ingen vara. 

 
 
Behandling i møte: 
Einar Nordengen (H) meldte seg som innhabil i saken etter forvaltningsloven § 6. 
 
Avstemning: 
Det ble enstemmig vedtatt at Einar Nordengen er innhabil i saken. 
Avstemning: 
Rådmannens forslag til vedtak ble entemmig vedtatt. 
 
KST- 047/20Vedtak: 
 
I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas det foreliggende forslaget til privat 
detaljreguleringsplan for Smørvika I. 
 
 
 


