
KIWI KAPP- Kampen for ny butikk 
 
Da er det på tide med litt fakta og historikk om byggingen av ny Kiwi på Kapp.  

 
Forfatter er Tor Gaute Lien (FrP). Dette er en blekke der faktainformasjon fra 
møteprotokoller er oppsummert og jeg har etter beste evne vært balansert i 
fremleggingen. Dette er rene fakta som kan sjekkes opp da jeg har vedlagt en 
liste over kilder til slutt.  
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HER ER SAKEN

 
Kapp er et stort tettsted i Østre Toten og er i en god utvikling som øker tilflyttingen og 
fortetting. Kapp har en liten dagligvareforetning som har blitt utvidet så mye som er mulig på 
tomten. Resultatet er at det ikke finnes parkeringsmuligeter og at det ukentlig er trafikkfarlige 
hendelser og nestenulykker ved parkering og varetransport. 

Eier har siden 2013 ønsket å bygge ny forretning på Kapp. Det ble tatt opp med kommunen 
som i 2014 startet arbeidet med kommuneplan som tok opp blant annet dette temaet. 
Tregheten i kommunens arbeid samt et skrikende behov fra Kapps innbyggere førte til at 
eier startet arbeidet med en egen reguleringsplan for området som ble behandlet i 2016. 

Planutvalget i kommunen tok befaring på alle mulige lokasjoner til dagligvareforretning på 
Kapp og fant fordeler og ulemper med alle. Trafikksikkerhet, trygghet for barn- og unge og 
tungtransport i bratt terreng var utfordringer som ble diskutert og det endte med at 
Planutvalget (med unntak av SP) gikk for alternativ Bakke som det beste alternativet for 
Kapp og Østre Toten kommune. 

Fylkesmannen ønsker ikke dette og setter jordvernshensyn over sikkerhetshensyn. Da ble 
reguleringsplanen satt på pause til kommuneplanen ble behandlet og kommunen kunne 
sette opp et arealregnskap og få dyrket jord inn et annet sted i kommunen. 

Dessverre fortsatte kommunens saksbehandling å gå tregt og først i desember 2017 ble 
saken sendt til høring. Planen hadde blitt så kompleks, noe som førte til at høringen utløp i 
JUNI 2018. 

Fylkesmannen og fylkeskommunen har vært på befaring med kommunen og begge har 
bemerkninger vedrørende jordvernet. Fylkeskommunens politikere respekterer 
lokaldemokratiet og ville dermed ikke legge innsigelser, men sterke føringer på at det ikke er 
ønskelig. Fylkesmannen hever seg over lokaldemokratiet og varslet innsigelse av 
jordvernhensyn 8. juni 2018. 

Administrasjonen fikk en god del å bearbeide etter høringen da store deler av planen var 
ulovlig og kommunen er mest sannsynlig den første kommunen i landet som må kartlegge 
LNF-spredt. Dette, sammen med at kommunen må finne alternativer til friområde Smørvika 
har ført til at Formannskapet ikke kunne sende ut planen på 2. gangs høring før 16. januar 
2019.  



Tidsaspektet fremover vil være ferdigbehandling av planen sannsynligvis i juni 2019. 
Dersom Fylkesmannen eller Fylkeskommunen kommer med innsigelse vil det da bli satt av 
tid til mekling.  

Mekling vil være hos Fylkesmannen. Dersom det ikke kommer til enighet der vil saken 
sendes over til Kommunaldepartementet. Der er det forventet saksbehandlingstid på 6-9 
måneder sist jeg sjekket, men Kommunaldepartementet har siden regjeringsskifte i 2013 
vedtatt i favør av kommunene i flertallet av sakene i motsetning til perioden før 2013.  

 

LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER 

Område ligger innenfor to jorder, et område på 3,8daa ligger på jorde med totalt 61,8daa, 
jorde på 102,3daa berøres av tiltaket med et areal på 1,4daa 

Jordbruksarealet er fulldyrket jord, utsatt for høg erosjonsrisiko og er tørkeutsatt. Jorden er 
betegnet som egnet til dyrking av korn og gress, det er ikke egnet til dyrking av potet. Jorda 
består av lett morene. 

Driver av jorden forteller at det er mye stein i jordsmonnet og han betegner det som middels 
bra, noen plasser begynner jordsmonnet å bli så grunt at fjell kommer opp i dagen. Bonden 
ønsker å utnytte matjorden som fjernes andre steder på eiendommen der fjell kommer opp i 
dagen og dermed kunne få drive gården mer rasjonelt. 

Omdisponeringen har liten eller ingen konsekvenser for arronderingen og vil ikke forringe 
sammenhengen mellom arealer og tilgjengeligheten til arealer vil være tilnærmet som den er 
i dag. 

I kommuneplanen ble det satt opp regnskap over arealforbruk i hele kommunen som var 
positivt og nødvendig. Det veksles inn utbyggingsareal andre steder i kommunen der dette 
ikke er naturlig som da legges inn som fulldyrket mark. 



 

HVOR SKAL BUTIKKEN LIGGE? 

Her kommer mine personlige vurderinger, men mot slutten tar jeg med alternativer.  

Det er viktig å bygge opp en hensiktsmessig sentrumsstruktur på Kapp og med Hauggården 
på andre siden av veien som inneholder servicetilbud og plassering av ny forretning på 
Bakke-tomten vil dette skape synergier og en sentrumsfølelse. 

Bakke-tomten er best egnet for bruk av kollektivtransport samt trygg og sikker adgang for 
folk i alle aldre og tilstander (universell utforming). Trafikksikkerheten ved å legge en 
forretning nedover bakken mot Melkefabrikken er dårlig da krysset er farlig og det ikke er 
plass til fotgjengerfelt. Varelevering (særskilt vintertid) vil være utfordrende også og mange 
barn / unge bruker dette området og kulturtilbudene som er her. 

Det er ingen andre områder som ikke berører dyrket mark eller forringer vernet 
kulturlandskap som kan benyttes for å bygge en funksjonell dagligvareforretning i 
Kapp-området. 

SP og MdG ønsker ikke bygging på denne tomten da det berører dyrket mark. Alternativene 
som det pekes på er Hauggården og Kapp Eldresenter som det var snakk om å rive. 
Formannskapet så også på en løsning nedenfor Kapp Aluminium ved Melkefabrikken, men 
de avslo den grunnet trafikksikkerhet og barn- og unges trygghet. 

BYGGING I HØYDEN 

Bygningen er kun en etasje. Fortetting er viktig og skal man først ta jordbruksarealer bør 
man bygge i høyden også. Søker opplyste at kommunen hadde sagt dette ikke var 
nødvendig og at det passet best inn i landskapet med en etasje (noe som stemmer). Ett av 
punktene Fylkesmannen tar opp er dårlig arealutnyttelse. Heldigvis er det ingen problemer 
med å sette på en etasje til med leiligheter selv om bygget da passer dårligere inn i 
landskapet.  



SAKSGANG I KOMMUNEN 

Saksgangen i kommunen har vært for treg fra begynnelsen av og kommunen ligger på 
etterskudd hele veien. Dette er grunnet underbemanning og at kommunen ikke har fått tak i 
kvalifisert / egnet personell i flere runder når de har søkt etter folk. De som jobber der blir da 
dessverre overarbeidet. Dette må vi løse ved blant annet at politikerne jobber mer og lager 
gode planer for kommunen. 

Mot slutten av prosjektet (midten av 2018 og utover) har administrasjonen jobbet utrolig godt 
og effektivt. Men da ble kompleksiteten i planverket utfordringen.  
 
LOKAL SELVRÅDERETT 

Etter Høyre / FrP kom i regjering i 2013 har kommunene vunnet helt eller delvis frem i 8 av 
10 saker mot de rødgrønnes statistikk på 2 av 10. 

Jeg fremmet dermed i 2016 at vi skulle kjøre saken helt til departementet da Fylkesmannen 
ikke kan se det store bildet og helheten i Kapp og Østre Toten slik vi gjør. Dessverre gikk 
ikke dette gjennom da det ble lovet behandlingstider fra kommunen som er kortere enn 
Kommunaldepartementets. Dermed ble det ikke tatt opp kampen med Fylkesmannen da, 
men det vil skje nå.  

Lokalpolitisk er det stor tverrpolitisk enighet (unntatt SP og MdG) om at dette er det beste for 
kommunen og lokalsamfunnet på Kapp. 

TIDSLINJE 

REGULERINGSPLAN 
13/4-16 - 1. gangs behandling 
Planutvalget tok befaring på tomten samt alternative plasseringer av dagligvareforetning på 
Kapp. Etter nøye vurderinger og debatt vedtok Planutvalget (mot SP sin stemme) å gå for 
Bakke-alternativet med en god del utfyllende begrunnelser. 
 
17/8-16 - 2. gangs behandling 
Kommunen lovet en prioritert behandling av Kommunedelplanen (arbeid var igangsatt i 
2015) og i samråd med utbygger vedtok Planutvalget å la reguleringsplanen bero til 
kommunedelplanen ble vedtatt. 

KOMMUNEDELPLAN KAPP 
25/2-15 – Planprogram fastsettes – arbeidet begynner 
 
20/12-17 – Førstegangsbehandling 
Her hadde kommunen gjort en grundig jobb samt hyret inn konsulenter for å finne 
alternativer til Bakke-tomten. Alle alternativene hadde fordeler og ulemper. Etter en grundig 
vurdering kom det frem at Bakke-alternativet var det beste for Kapp. Formannskapet vedtok 
(mot SP sin stemme) at dette skulle inn i planen. 
 



8/6-18 – Innsigelser fra Fylkesmannen 
Fylkesmannen og fylkeskommunen har vært på befaring med kommunen og begge har 
bemerkninger vedrørende jordvernet. Fylkeskommunens politikere har gitt sterke føringer på 
at det ikke er ønskelig mens fylkesmannen har varslet innsigelse av jordvernhensyn. 8/6-18 
sendte Fylkesmannen sin høringsuttalelse. 
 
16/1-19 - Sendes ut på 2. gangs høring 
Formannskapet sender planen ut på 2. gangs høring.  
 
OPPSUMMERT 

Jordvern er VIKTIG. Her har kommunen kommet med løsning som er god for jordbruket som 
helhet. Med opplysningene som foreligger i dag er det beste alternativet en ny 
dagligvareforretning på Bakke-tomten.  

Man kan irritere seg over tregheten i det offentliges saksbehandling og brutte løfter om 
behandlingstid.  

Man kan irritere seg over Fylkesmannens iver til å overstyre lokaldemokratiet og 
manglende evne til å sette seg inn i lokale utfordringer.  

Man kan irritere seg over administrasjonen i Fylkeskommunen som også mangler evnen 
til å gå ned til våre lokale utfordringer.  

Men man kan glede seg over et stort tverrpolitisk miljø som drar i samme retning og 
ønsker en ny butikk på Kapp.  

Så kjeft ikke på politikerne mer. Det er faktisk Fylkesmannen og Fylkeskommunen 
som er “våre” motstandere i denne kampen.  

 

KILDER 
Reguleringsplan 2. gangs behandling 17/8-16: 
https://www.ostre-toten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2016016697&sc
ripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=20& 
Kommuneplan til 2. gangs og siste høring 16/1-19: 
https://www.ostre-toten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018026680&sc
ripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=18& 
Samlede høringsinnspill etter 1. høring 
https://innsyn.onacos.no/ostretoten/pluss/wfdocument.ashx?journalpostid=2018026680&dokid=1435780&versjon
=1&variant=A& 
Fylkesmannens innsigelser til 1. gangs høring 
https://www.ostre-toten.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018013130&sc
ripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=20& 
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