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Til 
Offentlige myndigheter og 
interesseorganisasjoner iht. liste 
 
 
 
 
 
 
 

Kapp, 01.11.2021 
 
 
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 
 
DETALJREGULERING FOR THUNE SKOLE OG EINA SPORTSANLEGG 
  
I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9, samt forskrift om 
konsekvensutredning, varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Thune skole 
og Eina sportsanlegg. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Vestre 
Toten kommune.    
 

Bakgrunnen for planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt sportsanlegg for Eina 
sportsklubb, inkludert ny flerbrukshall i kombinasjon med ny gymsal for Thune skole.  
 

Planområdet 

Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18. 
Under vises en kartskisse med planområdet utstrekning: 
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Forholdet til overordnet plan: 

Planområdet er ikke tidligere regulert, og det er kommuneplanens arealdel som gjelder 
for området. Gnr./bnr 147/18 er avsatt til offentlig tjenesteyting, mens øvrig del av 
planområdet er LNF-formål. Planlagt arealbruk er ikke i tråd med overordnet plan. Som 
omtalt i planinitiativet og vedlagt planprogram er det vår vurdering at tiltaket omfattes 
av KU-forskriften og skal konsekvensutredes.  Som en del av dette varselet om oppstart 
av planarbeid er det derfor utarbeidet forslag til planprogram, som med dette sendes ut 
på høring. Planprogrammet har til hensikt å: 
 

• klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet 

• beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  

• vise behov for nødvendige utredninger 

• vise opplegg for informasjon og medvirkning 

• vise organisering og framdriftsplan 

Planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet, samt forslag til planprogram er 
tilgjengelig på hjemmesidene til Feste Kapp AS, og hos Vestre Toten kommune: 
 

• feste.no/varsel-om-planarbeid 
• vestre-toten.kommune.no/kunngjoringer/ 

 
Det legges vekt på god dialog med berørte parter og interessenter gjennom hele 
planprosessen. Det planlegges avholdt et informasjonsmøte i forbindelse med 
høringsperioden av planprogrammet. Møtet vil være ved Thune skole den 16.november 

kl. 18.00.  På møtet vil vi redegjøre for utbyggingsplanene, den videre planprosessen, 
samt svare på spørsmål og ta imot innspill til den videre planprosessen.   
 
Endelig planprogram fastsettes av planutvalget, på bakgrunn av forslaget og uttalelsene 
til dette. Selve planforslaget vil bli utarbeidet på grunnlag av fastsatt planprogram. 
 
Merknader til planarbeidet eller forslag til planprogram kan sendes til oss pr. epost, 
en@feste.no, innen 20.12.2021.  
 
Når det er utarbeidet et planforslag basert på vedtatt planprogram, vil dette bli lagt ut 
på offentlig ettersyn. Det vil da en ny mulighet til å uttale seg til planen. Tidspunkt for 
dette vil bli annonsert senere.  
 
 

 
Med vennlig hilsen 
 
Einar Nordengen  
Arealplanlegger 
 
Kopi: 
Vestre Toten Kommune (epost) 
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Eina Sportsklubb (epost) 
 
 
 
 

Elektroniske vedlegg i saken: 
01. Referat fra møte om prosjektoppstart, 17.02.2021. 

02. Planinitiativ, datert 12.03.2021. 

03. Oppstartsreferatet, datert 16.04 og 27.10.2021.  

04. Referat fra møte i planforum, datert 18.05.2021. 

05. Miljøfaglig Utredning. Eina Sportsanlegg, Foreløpig vurdering av naturmangfold og 

avbøtende tiltak, Notat 2021-N9, datert 22.04.2021. 

06. Referat fra arbeidsmøte, 22.06.2021 

07. Presentasjon av mulige alternativer, Eina Sportsklubb, datert 16.08.2021.  

Vedleggene er tilgjengelige hos: 
• feste.no/varsel-om-planarbeid 
• vestre-toten.kommune.no/kunngjoringer/ 

 

 

Adresseliste for varsling 

Statlige og regionale instanser 
Innlandet fylkeskommune      post@innlandetfylke.no  
Statsforvalteren i Innlandet      sfinpost@statsforvalteren.no 
Statens vegvesen      firmapost@vegvesen.no  
NVE region Øst      ro@nve.no 
Miljørettet Helsevern IKS     postmottak@ghmt.no 
Mattilsynet Avdeling Mjøsområdet    postmottak@mattilsynet.no 
 
 

Relevante lokale høringsparter, organisasjoner m.v 
Elvia AS       kundeservice@eidsivanett.no 
Horisont Miljøpark IKS     post@hiks.no 
Innlandstrafikk      post@innlandstrafikk.no 
Vy Buss AS      buss@vy.no 
Forum for natur og friluftsliv Oppland     oppland@fnf-nett.no 
Norsk Ornitologisk forening avdeling Oppland   nof.oppland@gmail.com 
Naturvernforbundet Gjøvik Toten Land    gjoviktotenland@naturvernforbundet.no 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Innlandet  post.innlandet@ffo.no 
Norges handikappforbund Innlandet    nhf.innlandet@nhf.no 
Trygg Trafikk Oppland     tofthagen@tryggtrafikk.no 
Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (LUKS)   luks@luks.no 
Sabima       sabima@sabima.no 
Eina Vel       einavel@hotmail.com 
 

 

Vestre Toten kommune 
Ut over listen ovenfor fordeler Vestre Toten kommune i henhold til interne rutiner.  
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Naboer /private 
I henhold til egen liste 
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