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Til 
Offentlige myndigheter og  
organisasjoner i henhold til liste 
 
 
 

Kapp, 22.02.2021 
 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID 

 
DETALJREGULERING FOR ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS, SKREIA 
  
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Orkla Confectionery & Snacks, Skreia. Planarbeidet skal utføres av 
Feste Kapp AS på vegne av Orkla Confectionery & Snacks Norge AS. 
 

Bakgrunnen for planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelsesmuligheter i form av nytt 
lager for den eksisterende fabrikken ved området. I dag har fabrikken flere lagre for 
råvarer og ferdigvarer utenfor planområdet. Dette er utfordrende, og det er ønskelig å 

samle alt på samme området for å løse logistikken bedre, arbeide mer rasjonelt og få 
ned transportbehovet.  
 

Planområdet 

Under vises en kartskisse med planområdets utstrekning: 
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Eiendommer som omfattes av planforslaget 

Planområdet omfatter gnr./bnr. 56/51, 55, 69, 251, 253, 260, del av 55/1, del av 
56/110, samt tilstøtende vegareal i Kvennumslinna. 
 

Forholdet til overordnet plan: 

Hoveddelen av planområdet er i kommuneplanen avsatt til næring, og er gjennom dette 
i tråd med overordnet plan. Planinitiativet redegjør for tre mindre avvik fra gjeldende 
kommuneplan. Avvikene fra kommuneplan gjøres for å bedre transport og logistikk på 
området. Fra oppstartsreferatet fremkommer det at Østre Toten kommune støtter 
forslått ny arealbruk under forutsetning av at naboer blir ivaretatt i forhold til innsyn og 
støy.  

 

Medvirkning 
 

Her finner du nærmere informasjon om planen 

Planprosesser starter med utarbeidelsen av et planinitiativ, der vi som forslagsstiller 
redegjør for hensikten og omfanget av planen. Dette ble oversendt kommunen den 
05.02.2021. På bakgrunn av dette ble det avholdt et oppstartsmøte med Østre Toten 
kommune den 16.02.2021. 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 bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. 
 

Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 24. mars 2021 
 

Medvirkning for direkte berørte 

Det legges vekt på god dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Det 
planlegges avholdt et informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn der 
planforslaget blir presentert.  
 

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 
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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.  
 
Pr. nå skisserer vi at planforslaget vil bli klart for offentlig ettersyn medio september 
2021.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Einar Nordengen  

Arealplanlegger 
 
Kopi: 
Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (epost) 
Østre Toten Kommune (epost) 
Aas Eiendom AS (epost) 
Øst-Tek AS (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 myndigheter 
Innlandet fylkeskommune    post@innlandetfylke.no  
Statsforvalteren i Innlandet    sfinpost@statsforvalteren.no 
Statens vegvesen    firmapost@vegvesen.no  
NVE region Øst     ro@nve.no 
 

Lokale høringsparter og organisasjoner  
Forum for natur og friluftsliv Oppland   oppland@fnf-nett.no 
Trygg Trafikk Oppland    tofthagen@tryggtrafikk.no 
Elvia AS      kundesenter@elvia.no 
Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn   postmottak@ghmt.no 

Lenaelvens Fiskerforening   terje@lenaelva.no 

Skreia idrettslag     skreiail@gmail.com 

 

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 
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