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Reguleringsplan for gamle Reinsvoll barneskole – sluttbehandling

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
I medhold av plan og bygningslovens §§ 12–3 og 12-12 godkjennes foreliggende forslag til
detaljregulering for «gamle Reinsvoll barneskole» med plan-ID 3443 138, med følgende
endringer i forhold til planforslaget slik det ble lagt ut på høring:
 Det innarbeides krav om minimum antall boenheter innenfor BKS1 i hht.
Statsforvalterens forventninger (70 boenheter).
 Utnyttelsesgraden for område BKS1 økes til min. 30% og max. 45% BYA.
 Det innarbeides bestemmelsesområde for den tidligere skolebygningen og
skoleplassen, der det åpnes for bebyggelse med samme mønehøyde som
eksisterende bebyggelse.
 Det innarbeides bestemmelsesområde for flomveg/veggrøft langs Svein Erik Strandlies
veg.
 Reguleringsbestemmelsenes §§ 4.3.2 og 4.1 revideres i hht. NVEs anbefalinger.
Begrunnelsen for vedtaket er at planforslaget er i tråd med føringer lagt i kommuneplanen,
samt innsigelse fra Statsforvalteren i Innlandet.
Endringene anses ikke å være av et slikt omfang at ny høring er påkrevd.
Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Evt. klage framsettes skriftlig og
sendes Vestre Toten kommune, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre-toten.kommune.no
innen 3 uker. Evt. krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra vedtaket ble
kunngjort., jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Evt. krav fremsettes skriftlig.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Vedtak – førstegangsbehandling i PLU 29.6.2021
Saksframlegg – førstegangsbehandling i PLU 29.6.2021
Plankart revidert per 11.11.2021
Planbestemmelser revidert per 11.11.2021
Planbeskrivelse revidert per 11.11.2021

6. Innspill til høringa (13 stk.)
7. Innsigelsesavklaring fra Statsforvalteren i Innlandet, datert 10.11.2021
Bakgrunn for saken
Saken var til førstegangsbehandling i Planutvalget 29.6.2021 sak 46/2021 – se vedlegg 1 og 2.
Planutvalget vedtok å legge planen ut til høring, og denne ble gjennomført i perioden 6. juli til
15. september 2021. Offentlige instanser og naboer ble tilskrevet i egne skriv. Planforslaget
med tilhørende vedlegg ble kunngjort på kommunens hjemmesider1 og i Totens blad den 11.
august 2021.
Det ble avholdt åpent møte utendørs på Reinsvoll den 26. august 2021. Ca. 20 beboere møtte
opp, i tillegg til to representanter fra planavdelingen. Planen ble presentert og deltagerne stilte
spørsmål til planene.
Det kom inn 13 merknader til saken. Disse er fra:
- Statsforvalteren i Innlandet, datert 8.7.2021
- Innlandet fylkeskommune, datert 17.9.2021
- Statens Vegvesen, datert 14.9.2021
- Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 13.9.2021
- Bane NOR SF, datert 8.9.2021
- Mattilsynet, datert 18.8.2021
- Sentrumsgata 8 AS, datert 15.9.2021
- Thor E. Faraas, datert 8.9.2021
- Kine-Lusie S. Hagen, mottatt 2.8.2021
- Forsvarsbygg, datert 13.7.2021
- Direktoratet for mineralforvaltning, datert 28.7.2021
- VTK v/grunnskolesjef, datert 9.8.2021
- VTK v/brannsjef, datert 29.7.2021
Med bakgrunn i innkomne merknader er plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse
revidert etter høringa, jfr. forslag til vedtak. Endringer bestemmelser og planbeskrivelse er vist
med gul utheving.
Vurdering av innkomne merknader
Statsforvalteren i Innlandet fremmer innsigelse til planforslaget med utgangspunkt i at skissert
utnyttelse for område BKS1 anses å være for lav for et sentrumsområde av denne typen:
 Minimum antall boenheter må sikres for område BKS1. Statsforvalteren har i lignende
saker ansett 4 boenheter per dekar, i alt ca. 70 boenheter for område BKS1, som et
passende minimumstall.
 Utnyttelsesgraden er satt til 25-40% BYA. Statsforvalteren anser 25% BYA som for lavt
for et slikt område.
 Bestemmelsene legger til rette for bebyggelse i to etasjer. Byggehøyden bør økes for i
alle fall deler av området, bl.a. for å kunne legge til rette for parkering i kjeller.
 Mulighetsstudien viser at bebyggelsen er plassert utenfor støysone langs S.E.
Strandlies veg. De må også sees på løsninger med støyskjerming, slik at arealer
innenfor støysona kan utbygges.

1

https://www.vestre-toten.kommune.no/kunngjoringer/reguleringsplan-for-gamle-reinsvoll-skole/

Kommunedirektørens vurdering:
Eksisterende bebyggelse innenfor området utgjør 22 boenheter fordelt på ca. 4,6 dekar, dvs.
ca. 4,75 boenheter per dekar.
Med bakgrunn i innsigelsen har kommunen oversendt følgende forslag til endringer i kart og
bestemmelser, knyttet til område BKS1:





Det innarbeides krav om minimum antall boenheter innenfor BKS1 i hht.
Statsforvalterens forventninger.
Utnyttelsesgraden for området økes til min. 30% og max. 45% BYA.
Det opprettes bestemmelsesområde for den tidligere skolebygningen og skoleplassen,
der det åpnes for bebyggelse med samme mønehøyde som eksisterende bebyggelse.
Bestemmelsene åpner allerede for at det kan bygges i gul støysone, forutsatt
nødvendige støytiltak. Dette forholdet anses derfor i varetatt.

Statsforvalteren har i eget brev bekreftet at innsigelsen frafalles under nevnte forutsetninger.

Figur 1: Utsnitt av mulighetsstudien. Innenfor bestemmelsesområdet vil det nå åpnes for bebyggelse av
tilsvarende høyde som eksisterende skolebygg, dvs. høyere bebyggelse enn det som er vist i mulighetsstudien.

Figur 2: Rød stiplet linje viser den gamle skoleplassen. Innenfor dette området åpnes det for bebyggelse i samme
høyde som eksisterende skolebygg.

Innlandet fylkeskommune
Etter innspill fra Statens vegvesen er det regulert inn ny busslomme langs Bøverbruvegen, øst
for Svein Erik Strandlies veg. Plasseringen er også i tråd med anbefaling fra Innlandstrafikk.
Fylkeskommunen forutsetter at utformingen er i henhold til Statens vegvesens håndbok N100
«veg- og gateutforming», og presiserer at det ikke nødvendigvis foreligger fylkeskommunale
midler til utbygging av holdeplassen på kort sikt.
Fylkeskommunen anbefaler at det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av veganlegg (GSveg og fortau langs Svein Erik Strandlies veg, samt kryssutbedring ved Fredlygata).
Fylkeskommunen anbefaler rekkefølgekrav knyttet opp mot en viss andel av utbyggingen
innenfor FSK1.
Det er stilt rekkefølgekrav om at Skaubovegen (o_SV4) skal være etablert i ny trasé og med ny
vendehammer før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boenheter med
adkomst fra denne. Fylkeskommunen anbefaler at det legges inn en presisering om at
eksisterende adkomst samtidig skal stenges.
Kommunedirektørens vurdering:
Kommunedirektøren er kjent med at det ikke nødvendigvis foreligger fylkeskommunale midler
til utbygging av holdeplassen på kort sikt. Samtidig minner Kommunedirektøren om at
trafikksikkerhetstiltak knyttet til fv. 246 mellom Reinsvoll og Bøverbru har vært høyt prioritert fra
kommunens side i en årrekke, senest som innspill til handlingsprogrammet for fylkesveger i
2020.
Kommunedirektøren har valgt å ikke knytte rekkefølgekrav mellom utbygging av BKS1 og
etablering av gang- og sykkelveg i Svein Erik Strandlies veg m.v. Per i dag er nordre del av
BKS1 kommunalt eid. Det pågår og planlegges flere private utbygginger i Reinsvoll sentrum,
og Kommunedirektøren ser det derfor som mer hensiktsmessig å heller avvente kommunal
utbygging eller salg av BKS1, til den aktuelle infrastrukturen er etablert.
Presisering knyttet til stenging av eksisterende trasé for Skaubovegen innarbeides i reviderte
bestemmelser.
Statens Vegvesen (SVV) anbefaler at det knyttes rekkefølgebestemmelser til gjennomføring av
de ulike vegtiltakene i planen. Videre støtter SVV planens intensjoner om færrest mulig
avkjørsler fra byggeområde BKS1, for derigjennom ivareta trafikksikkerheten for gående langs
vestsiden av Svein Erik Sandlies veg.
Kommunedirektørens vurdering:
For rekkefølgebestemmelser vises det til vurdering av fylkeskommunes innspill ovenfor. Antall
avkjørsler må vurderes konkret ved utbygging av område BKS1, men planens intensjon er at
antall avkjørsler skal begrenses, jfr. bestemmelsene § 4.3.8.
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler at flomveg/veggrøft langs Svein Erik
Strandlies veg markeres som bestemmelsesområde eller hensynssone. Øvrige tiltak som
foreslås i overvannsnotat bør innarbeides i reguleringsbestemmelsenes § 4.3.2
(overflatevann). Overvannstiltak bør inngå i bestemmelsenes § 4.1 (krav om situasjonsplan).
Kommunedirektørens vurdering:
Med bakgrunn i innspillet foreslår Kommunedirektøren følgende endringer i planmaterialet:
 Flomveg/veggrøft langs Svein Erik Strandlies veg innarbeides som
bestemmelsesområde i revidert plankart og bestemmelser.
 Reguleringsbestemmelsenes §§ 4.3.2 og 4.1 revideres i hht. NVEs anbefalinger.

Bane NOR SF framhever at det er viktig at bl.a. overvann prosjekteres og gjennomføres på en
slik måte at utbygging ikke forverrer situasjonen for nedenforliggende områder.
Kommunedirektørens vurdering: Kommunen viser til fagnotater for til flom og overvann, samt
reviderte bestemmelser på bakgrunn av NVEs innspill ovenfor.
Mattilsynet viser til vurderinger knyttet til slokkevann innenfor Sivesind vannverks nedslagsfelt.
Ettersom løsning for drikkevannsforsyning ellers ikke er nærmere omtalt, etterlyser Mattilsynet
en nærmere vurdering av vannforsyningen på Reinsvoll.
Kommunedirektørens vurdering: Denne delen av Reinsvoll sentrum forsynes per i dag av
Sivesind vannverk, og drikkevannsforsyningen anses som akseptabel. Det vises ellers til
pågående sak rundt kommunal overtakelse av Sivesind vannverk, f.eks. sak 106/2021 i
kommunestyret den 28.10.2021, der kommunal overtakelse er nærmere vurdert.
Sentrumsgata 8 AS (eier av gnr. 92/39, jfr. figur 3 nedenfor) har behov for tilleggsareal sør for
bebyggelsen på eiendommen, på privateid areal gnr. 92/16.
Grunnet faren for mer vann, samt utfordringer med å vedlikeholde åpne dreneringsgrøfter, er
det ønskelig at dreneringen fra Svein Erik Strandlies veg legges i rør lengre sørover enn
planlagt.
Kommunedirektørens vurdering: Arealet sør for Fredlygata 8 er avsatt til friområde i gjeldende
kommuneplan, primært fordi det har vært ansett som såpass fuktig at utbygging har vært
uaktuelt. Flom- og overvannsanalyser i forbindelse med reguleringsarbeidet viser at arealet er
flomutsatt, og dessuten har en sentral funksjon som fordrøyingsbasseng for
Presteseterbekken videre nedover.
Per i dag ligger det åpen grøft for overvann over østre del av Sentrumsgata 8. Eventuell
lukking av denne med rør vil sikre bedre arealutnyttelse og mindre vedlikehold på
eiendommen. Dette er likevel klart i strid med generelle anbefalinger knyttet til klimatilpassing
og overvannshåndtering, der åpne løsninger klart er å foretrekke. Se f.eks. kapittel fire i
overvannsnotat for planen:

Thor Faraas (eier av gnr. 42/14, jfr. figur 4 nedenfor) ønsker at bussholdeplassen flyttes
vestover, for at konsekvensene for hans eiendom reduseres.
Kommunedirektørens vurdering: Det er sett på flere mulige plasseringer av en ny busslomme,
og én eller flere eiendommer vil bli berørt av de ulike alternativene. Slik busslomma ligger
plassert i reguleringsforslaget, vil gnr. 42/14 bli mest berørt, og på bakgrunn av dette er det
lagt inn noe erstatningsareal øst for eiendommen. Det er også regulert inn areal på sørsiden
av eiendommen i en eldre reguleringsplan, som evt. kan brukes som erstatningsareal. Ut over
dette må eventuelle støyskjermingstiltak, samt erstatning for grunn og ulemper, avklares i
forbindelse med grunnerverv.

Figur 3 (til venstre): Gnr. 92/39, Fredlygata 8.
Figur 4 (til høyre): Gnr. 42/14, Prestesetervegen 5.

Kine-Lusie S. Hagen, beboer i Myrvegen på Reinsvoll, ønsker at det etableres ny
lekeplass/grøntområde i Reinsvoll sentrum, tilsvarende som f.eks. på Gjøvik og Lena.
Lekeplassen ved gamleskolen på Reinsvoll har vært mye brukt, men er etter hvert utslitt.
Kommunedirektørens vurdering: Planen legger opp til at eksisterende lekeplass kan
oppgraderes, og det knytter seg rekkefølgekrav til gjennomføring av dette.
Ut over merknader innsendt i forbindelse med denne konkrete reguleringsprosessen, har
kommunen jevnlig fått inn innspill og spørsmål knyttet til lekeplassen sør for gamleskolen
(f_GF1 i plankartet). Disse spørsmålene gjelder primært behov for vedlikehold og
gressklipping, samt ønske om å videreføre en felles leke- og møteplass i Reinsvoll sentrum.

Forsvarsbygg har ikke merknader til planforslaget.
Direktoratet for mineralforvaltning har ikke merknader til planforslaget.
VTK v/grunnskolesjef uttaler at Reinsvoll barneskole i dag har ca. 150 elever, men at skolen
har kapasitet til ytterligere 100 elever. Også ungdomsskolen er bygd med tanke på
elevtallsvekst framover. Reguleringsplanen med påfølgende tiltak vil bidra til bedret
trafikksikkerhet og bedre sammenheng for elever som ferdes i nærmiljøet.
VTK v/brannsjef anser slokkevann – herunder beskrivelse og rekkefølgekrav som godt
ivaretatt i planforslaget.
Kommunedirektørens vurdering av de fire siste innspillene: Innspillene tas til etterretning.

Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler at vedlagte, reviderte forslag til reguleringsplan for gamle
Reinsvoll barneskole, vedtas.

Bjørn Fauchald
Kommunedirektør

Eirik Røstadsand

