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Reguleringsplan til førstegangsbehandling - Thune skole og Eina sportsanlegg 

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Planutvalget å legge forslaget til 
detaljreguleringsplan for Thune skole og Eina sportsanlegg, planid: 0529174, ut til offentlig 
høring under forutsetning av følgende endring: 

• Bestemmelsene 1.1.4 om tekniske anlegg endres med følgende tillegg: «Ved 
nyetablering av trafo skal denne fortrinnsvis plasseres inne i bygninger. Det tillates 
ikke trafo oppført inne på arealer som skal benyttes til lek.» 
 

• Bestemmelsene 1.1.8 får følgende tillegg: «20 av plassene ved skolen og 10 
plasser ved hallen skal ha takoverbygg.» 
 

• Bestemmelsenes 1.2.2, siste setning endres til: «Ved anleggelse av 
kunstgressbane skal det benyttes resirkulerbart dekke og miljøvennlig innfyll.» 
 

• Bestemmelsene 3.1 d) endres til: «Før det kan gis rammetillatelse skal det foreligge 
en godkjent rigg- og driftsplan. Denne skal vise hvordan skoleområdet og områdene 
LNA1-LNA3 skal sikres i anleggsperioden.» 
 
 

 

Vedlegg 
• 01 Forslag til reguleringsplankart datert 24.8.2022 
• 02 Forslag til reguleringsbestemmelser datert 24.8.2022 
• 03 Planbeskrivelse datert 24.8.2022 
• 04 ROS-analyse datert 24.8.2022 
• 05 Illustrasjonsplan datert 7.3.2022 
• 06 Trafikkanalyse - udatert 
• 07 VA rammeplan datert 5.8.2022 
• Kommentar til VA rammeplan 12.8.2022 



• Støyutredning datert 5.4.2022 
• Konsekvensvurdering for naturmangfold datert 28.3.2022 
• Planprogrammet vedtatt 19.5.2022 

 

Bakgrunn for saken 
Det ble vedtatt av Formannskapet å inngå en intensjonsavtale med Eina sportsklubb den 
10.3.2021, der en ønsker å se på muligheten for et samarbeid som fører til etablering av 
en flerbrukshall ved Thune skole. Kommunen skal bidra med planlegging, 
finansieringsstøtte samt å leie hallen til bruk for skolen.  

 

Planprosessen så langt: 

• Planinitiativ ble innsendt fra konsulent Feste Kapp AS 16.3.2021, og det ble avholdt 
et oppstartsmøte den 16.4.2021. Dette ble ikke fullført da møtet avdekket et behov 
for å se nærmere på forholdet til Naturmangfoldloven.  

• Saken ble diskutert i med overordnede myndigheter i Planforum den 18.5.2021. 
Konklusjonen fra møtet var at det var behov for å se på alternative plasseringer av 
hallen.  

• Den 14.10.2021 ble det avholdt et møte med Statsforvalteren, fylkeskommunen, 
Miljøfaglig utredning, Eina sportsklubb, Feste Kapp AS og kommunen der 
alternative plasseringene ble diskutert og det ble enighet om å gå videre med en 
justert versjon av opprinnelig forslag for å beskytte naturmangfoldet og 
landbruksinteressene i størst mulig grad.  

• Et avsluttende oppstartsmøte ble avholdt den 27.10.2021 og det ble varslet om 
oppstart av planarbeidet og høring av planprogram den 1.11.2021. I forbindelse 
med oppstartsvarselet ble det avholdt et åpent møte om saken den 16.11.2021 på 
Thune skole.  

• Det kom inn 5 innspill/ skriv til planprogrammet. Disse ble behandlet og 
planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret den 19.5.2022. 

• Samtidig med behandlingen av planprogrammet ble det jobbet med 
reguleringsplanen, og det ble avholdt et overleveringsmøte av planforslaget den 
8.6.2022. Det kom fra at det gjensto noen avklaringer og finpuss før forslaget kunne 
behandles. 

• Det er informert om saken i eldrerådet den 9.6.2022 og ungdomsrådet den 
14.6.2022.  

• Revidert planforslag ble mottatt 18.8.2022/ 23.8.2022. 

Planbeskrivelsen gir en god oversikt over området slik det er i dag, hvilke valg som er gjort 
i prosessen og hvordan planen sikrer at intensjonene med planarbeidet blir gjennomført. 

 

Vurdering 
Det har vært en grundig og tverrfaglig prosess i forkant, og arbeidet har lagt vekt på å 
skape en god løsning som tjener Eina-samfunnet og naturen.  

Eina sportsklubb har behov for en rask saksgang for å rekke søknadsfrister om midler. På 
bakgrunn av det brede samarbeidet fram mot planforslaget og tidspresset for Eina SK har 
vi valgt å legge den interne høringa i kommunen sammen med ordinær høring. Det tas 



derfor forbehold om at det derfor kan komme forslag om noen mindre endringer, 
justeringer av ordlyd i bestemmelser osv. i sluttbehandlingen. 

 

I planprosessen har det vært fokus på at det blir en god og trafikksikker løsning både i 
forhold til avkjørselen til riksvegen og internt i området (hjertesone), samt å finne løsninger 
som ivaretar naturmangfold og jordvernet i størst mulig grad. Andre tema har blant annet 
vært støy og overvann. 

 
Illustrasjonsplanen for området som viser hvordan en ser det for seg hele området ved ferdig utbygging. 

 

Trafikksikkerhet 
Avkjørslene til området er vurdert til å være tilfredsstillende, og forslaget bygger på 
eksisterende avkjørsler. Inne på området er det tilrettelagt for skolebuss og for trygg av-/ 
og påstigning for elever som blir kjørt til skolen. Det er lagt inn krav til god sykkelparkering 



nær innganger både ved skole og hall. Parkeringen er lagt mellom skolen og 
sportsanlegget for å kunne betjene begge, og vil slik være areal- og driftsbesparende. Se 
bilde på  neste side. 

 

 
Illustrasjonsplanen viser hvordan en ser for seg den nye trafikksituasjonen. Det legges stor vekt på at 
fotgjengere og sykelister får trygge ferdselsårer utenom biltrafikken. 

 

Naturmangfold 
Det er stort artsmangfold i området. Lokalitetens største kvalitet er forekomsten av solblom 
(sårbar). Den vokser både langs en traktorveg/sti i nordvest og inn mot riksvegen i sørøst. 
I disse områdene er det åpne og artsrike enger med flere typiske slåttemarksarter. Av 
registrerte arter kan nevnes enghaukeskjegg (nær truet) (flere delpopulasjoner), bakkesøte 
(NT), hjertegras (kalkkrevende), flekkmure, flekkgrisøre, marinøkkel, jåblom, 
knollerteknapp, storblåfjær, dunkjempe, grønnkurle, skogmarihand, svartstarr, fuglestarr, 
kornstarr, tiriltunge, skogstorkenebb, harerug, hvitmaure, rødknapp, gjeldkarve, 
hvitbladtistel, prestekrage, ballblom, enghumleblom, skogkløver, engfiol, småengkall, 
fløyelsmarikåpe og gulflatbelg. Det ble også registrert et par vanlige beitemarksopper her i 
2000 (silkerødspore og papegøyevokssopp). Solblom ble først oppdaget på lokaliteten i 
2018, og dette var det første funnet av arten på Toten noen gang. 
 



 
Avgrensning av slåttemarkslokaliteten Thune skole i Naturbase (Miljødirektoratet 2022b). 
 
Som det framgår over og i planbeskrivelsen så har det vært god dialog med overordnede 
myndigheter for å finne en løsning som ivaretar naturmangfoldet, men som heller ikke går 
ut over jordvernet eller andre interesser. Det er laget en konsekvensvurdering knyttet til 
dette temaet som ligger vedlagt. Prinsippet bak løsningen som er foreslått er framkommet i 
samarbeid med Statsforvalteren og Innlandet fylkeskommune. I grove trekk kan en si at 
«korridoren» mellom lokaliteten nord for skolen (LNA2) og lokaliteten langs riksvegen 
(LNA1) «flyttes» til lysløypetraseen som ligger mellom skolegården og nytt idrettsanlegg 
og er benevnt som LNA3 i plankartet. Vegetasjonen i området LNA3 har blitt holdt nede av 
hensyn til framkommelighet for løypemaskin, og har på den måten allerede fått utvikle et 
godt artsmangfold. I tillegg til flytting av korridoren er det avsatt et område (GN1) der 
vegetasjonsmasser fra eksisterende korridor kan flyttes og forhåpentligvis reetableres. 
 
Det er i bestemmelsene stilt krav om at skjøtselsplanen må oppdateres. Det er 
Statsforvalteren som har fått utarbeidet denne, og i dialog med dem mener de at kartet må 
oppdateres - som et minimum. Det er satt rekkefølgebestemmelser om dette (3.2. c), men 
ordlyden må kvalitetssikres av Statsforvalteren under høringen.  
 
Eldrerådet har kommet med innspill om at områdene LNA1-LNA3 også må sikres under 
anleggsperioder. Kommunedirektøren foreslår derfor følgende endring av bestemmelsene 
3.1 d: «Før det kan gis rammetillatelse skal det foreligge en godkjent rigg- og driftsplan. 



Denne skal vis hvordan skoleområdet og områdene LNA1-LNA3 skal sikres i 
anleggsperioden. 
 

 
Reguleringsplankartet der lysegrønne, stripete områder er LNA1-LNA3(bevaring av naturmiljø). Lyse grønne 
områder uten striper er område GN1(naturområde). 

 

Landbruksvurderinger 
Flere alternative plasseringer av sportsanlegget er vurdert tidlig i prosessen – se 
planbeskrivelsen side 32-33. Alternativene ble, i samarbeid med Statsforvalteren, forkastet 
på grunn av at det enten går for sterkt ut over dyrket mark, ikke vil være hensiktsmessig 
plassert i forhold til sambruken, ikke tilgang på mulig privat areal eller for kostbar 
innløsning av boliger. 

Den valgte løsningen krever at det tas dyrkbar jord som i dag er skogsmark med høy 
bonitet. Som avbøtende tiltak kan deler av idrettsanleggene ved både Prestmarka og Blilie 



tilbakeføres til landbruk. Hvor mye, og hvordan denne tilbakeføringen skal gjøres, er ikke 
avklart enda. Men det er klart at sportsklubben hverken ønsker eller har mulighet til å 
beholde og drifte mer enn det som er høyst nødvendig. Det jobbes videre med dette 
parallelt med utbyggingsplanene.  

 

Samfunnssikkerhet 

ROS-analysen har sett nærmere på disse temaene: 

- Overvannsflom: Dette er nærmere vurdert i egen VA rammeplan (vedlagt), og 
vilkår er sikret i bestemmelsene.  

- Brannsikkerhet. Ny brannkum er anbefalt. Det er sikret i bestemmelsene at teknisk 
detaljplan for vann- og avløp må godkjennes før byggetillatelse kan gis. 

- Støy: Trafikkstøy er utredet, se eget vedlegg. I og med at det er forskjellig hastighet 
på stedet på dag tid og ellers i døgnet er begge situasjonene utredet. Eksisterende 
og planlagte uteoppholdsområder, som er godt støyskjermet av eksisterende og 
planlagt bebyggelse, får støybelastning under grenseverdiene. Den delen av Thune 
skole som vender mot støykilde består av den gamle gymsalen og bibliotek. Det er 
stilt krav om støy i bestemmelsene. 

- Trafikksikkerhet: Det er gjort egne trafikkvurderinger som ligger vedlagt. Det er 
ingen trafikk som utgår som følge av tiltakene. Det er beregnet hvor mye ny trafikk 
som kan forventes i forbindelse med sportsanlegget. Det er funnet at den økte 
trafikken ikke er så stor at det kreves tiltak, med unntak at det foreslås at en 
vurderer om tidsperioden med nedsatt hastighet utvides noe på kveldstid. 
Frisiktsoner er lagt inn i plankartet og sikret i bestemmelsene. 

 

Annet: 

• Trafo: Det er ikke avklart om det er behov for ny trafo i området. 
Kommunedirektøren mener at slike anlegg bør fortrinnsvis plasseres inne i bygg 
framfor som frittstående bygg. Hvis dette ikke er mulig bør frittstående bygg uansett 
ikke plasseres på arealer som skal benyttes til lek – f.eks. inne på skolegård. Det 
foreslås at dette sikres i bestemmelsene 1.1.4 om tekniske anlegg med følgende 
tillegg: «Ved nyetablering av trafo skal denne fortrinnsvis plasseres inne i 
bygninger. Det tillates ikke trafo oppført inne på arealer som skal benyttes til lek.» 
 

• Sykkelparkering: Det er i bestemmelsene 1.1.8 krevd at det skal minimum være 60 
plasser innenfor planområdet. For at det skal være attraktivt å sykle bør det også 
kreves at noen av disse bør være under tak. Kommunedirektøren mener at det bør 
kreves at 20 plasser ved skolen og 10 plasser ved hallen bør ha tak. Dette bør 
sikres i bestemmelsene med følgende tillegg: «20 av plassene ved skolen og 10 
plasser ved hallen skal ha takoverbygg.» 
 

• Kunstgressbane: Ved behandlingen av planprogrammet vedtok kommunestyret et 
tillegg: «Kommunestyret forutsetter at det ved anleggelse av kunstgressbane 
benyttes miljøvennlig banedekke/-fyll.» Dette er tatt inn i bestemmelsen 1.2.2 for 
Idrettsanlegg BIA2. Kommunedirektøren foreslår likevel at bestemmelsen blir noe 
mer konkret og foreslår følgende ordlyd: «Ved anleggelse av kunstgressbane skal 
det benyttes resirkulerbart dekke og miljøvennlig innfyll.»  

 



 

Konklusjon 
Kommunedirektøren mener at planforslaget er godt gjennomarbeidet og at de hensyn som 
skal ivaretas er vurdert og løst på en god måte. Hvis bestemmelsene rettes slik det er 
foreslått bør planen kunne legges ut til høring. Det tas forbehold om mindre justeringer 
etter intern høring og dette tas da inn i sluttbehandlingen. 

 

 

 

 

Bjørn Fauchald  

Kommunedirektør Eirik Røstadsand 

 Plansjef 
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