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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt sportsanlegg med flerbrukshall og 

kunstgressbane for Eina Sportsklubb i tilknytning til Thune Skole, på Eina i Vestre Toten kommune. 

Eina Sportsklubb mangler i dag en egen idrettshall for sine aktiviteter. I tillegg er eksisterende gymsal 

ved Thune skole liten og i dårlig teknisk stand. Eksisterende gymsal er svært liten, og garderobene er i 

en gammel kjeller. 

Eina Sportsklubb og Vestre Toten kommune ønsker derfor å gå sammen om å bygge en flerbrukshall, 

som vil ha synergieffekter både for skolen og sportsklubben. Intensjonen vil være at kommunen kan 

leie hallen på dagtid til bruk for sine elever, mens den disponeres av idrettslaget på kveldstid. 

Eina Sportsklubb tilbyr aktivitet innenfor idrettene fotball, ski, taekwondo og turn. I tillegg arrangeres 

det flere ulike tilbud som alle medlemmene kan delta på; korte og lange turer til fots eller på sykkel, 

stolpejakt og Eina-trippelen. Eina Sportsklubb skal være en god, trygg og utviklende klubb å tilbringe 

tiden i. Aktiviteten er i all hovedsak foreldredrevet. En flerbrukshall skal kunne dekke et stort spekter 

av aktivitetene som idrettslaget har, i tillegg til å fungere som gymsal. 

1.2 Planprosess 

Feste Kapp AS er engasjert på vegne av Vestre Toten kommune for å utarbeide reguleringsplan for 

tiltaket. Det er allerede gjennomfart et relativt omfattende arbeid i saken, som strekker seg gjennom 

året 2021. For en helhetlig forståelse av saken er det viktig å formidle arbeidet som har ledet frem til 

dette planprogrammet: 

17.02.2021 Beslutning om prosjektoppstart: 

Det ble avholdt et felles prosjektmøte mellom Vestre Toten kommune, Eina Sportsklubb og Feste 

Kapp AS den 17.02.2021 (vedlegg 1). I møtet redegjorde Vestre Toten kommune v/planavdelingen for 

bakgrunnen for samarbeidsprosjektet mellom Eina Sportsklubb og skolen. Det ble besluttet at Feste 

Kapp AS igangsetter arbeid med planintiativ, slik at det kan avholdes et oppstartsmøte.  

12.03.2021 Oversendelse av planinitiativ: 

Det ble utarbeidet et planinitiativ i saken som ble oversendt Vestre Toten kommune den 12.03.2021 

(vedlegg 2). Planinitiativet redegjorde for de innledende planene, samt hvilke relevante 

utredningstema som ble vurdert som aktuelle i saken. Planinitiativet redegjorde for avvik i forhold til 

gjeldene plan, samt omtale av kjent naturmangfold i området.  

16.04.2021 Oppstartsmøte del 1: 

Det ble avholdt oppstartmøte del 1, men møtet ble ikke ferdig protokollert. Det ble det enighet om 

at det vil være hensiktsmessig å innhente ytterligere kunnskap om naturmangfoldet i området før det 

tas nærmere beslutning om oppstart av planarbeid kunne anbefales eller ikke. Referat fra 

oppstartsmøte del 1 følger som vedlegg 3.  
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22.04.2021 Utarbeidelse av foreløpig konsekvensvurdering av naturmangfold: 

Det har gjennom hele den innledende prosjektperioden vært bevissthet rundt at tiltaket kan berøre 

sårbart naturmangfold. Detaljert og oppdatert kunnskapsgrunnlag i saken har derfor blitt prioritert, 

og som påpekt over en forutsetning for en videre planprosess. Selskapet Miljøfaglig Utredning AS ble 

engasjert for å gi en foreløpig vurdering av naturmangfold basert på løsningsforslag for plassering av 

nytt sportsanlegg slik det ble beskrevet i planinitiativet. Rapport fra dette arbeidet følger som 

vedlegg 3.  

18.05.2021 Orientering i Regionalt planforum: 

Forslagstiller og Vestre Toten kommune har vært opptatt av samhandling og dialog mot regionale 

myndigheter i en tidlig fase. Dette er vurdert som viktig for å oppnå en omforent reguleringsplan for 

området. Planinitiativet ble derfor lagt frem i Regionalt planforum den den 18.05.2021 (vedlegg 4). 

Statsforvalteren ba da om at det skulle utredes alternative arealer for etablering av en flerbrukshall, 

slik at hensynet til verdifullt naturmangfold kan ivaretas på et opplyst grunnlag. Statsforvalteren 

påpekte at det også var viktig med tydelig og tidlig dialog, og at det ikke er direkte grunnlag for 

innsigelse i saken.  

Mai – juni 2021: Utarbeidelse av alternativer: 

I perioden mai -juni 2021 utarbeidet Eina Sportsklubb på eget initiativ mulige prinsipielle alternativer, 

basert på Statsforvalteren og kommunens ønske om en synliggjøring og systematisk gjennomgang av 

ulike alternativer i saken. Presentasjon av mulige alternativer sett fra Eina Sportsklubbs ståsted følger 

som vedlegg 5, og er i tillegg kort oppsummert i kapittel 4.  

Juni 2021 Supplerende vurdering av naturmangfold: 

Miljøfaglig Utredning AS gjennomfører en foreløpig vurdering av de ulike alternativene basert på ny 

befaring på området i vekstsesongen.  

14.10. 2021 Dialogmøte med Statsforvalteren: 

Det ble den 14.10.2021 avholdt et oppfølgende møte med Statsforvalteren, der representanter fra 

fagområdene Naturmangfold og Arealforvaltning deltok. Hensikten med møtet var å presentere 

utarbeidede alternativvurderinger i saken, samt gjennomføre en direkte dialog kompetansemiljøet 

på naturmangfold hos Statsforvalteren.  

Det ble kun utarbeidet interne notater fra møtet. I møtet ble det imidlertid gitt aksept for at det 

jobbes videre i plansaken med å finne en omforent løsning som både balanserer hensynet til sårbart 

naturmangfold, og legger til rette for sportsanlegget.  

27.10.2021 Oppstartsmøte del 2: 

Prosjektgruppa konkluderte i etterkant av møtet 14.10 med at den videre formelle plansaken 

gjenopptas, og at nødvendig grunnlag for en planoppstart påbegynnes. Sannsynligheten for at det 

videre planarbeidet vil klare å omforene hensynet til sårbart naturmangfold på den ene siden, og 

intensjonen om et sportsanlegg i samspill med Thune skole på den andre siden, er vurdert som så 

stor at grunnlaget for en videre planprosess er til stedet. Det ble avholdt oppstartsmøte del 2 der 
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oppstartsprotokollen ble ferdigstilt, og det ble gitt tilslutning til oppstart av reguleringsplan, med 

tilhørende planprogram og konsekvensutredning (Vedlegg 3).   

1.3 Begrunnelse for utredningsplikt 

Ca. halve planområdet er avsatt til LNF-formål, og planlagt arealbruk er ikke i tråd med overordnet 

plan. Som omtalt i planinitiativet og i punktet over, berører planområdet viktig naturmangfold.  

I forskrift om konsekvensvurderinger, kommer det frem at i vurderingen av om en plan eller et tiltak 

kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det ses hen til egenskaper ved planen eller 

tiltaket, samt planen eller tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene. Dette er nærmere 

beskrevet i KU- forskriftens kapittel 10. Det kommer videre frem at lokalisering og påvirkning på 

omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre, eller komme i konflikt 

med truede arter eller naturtyper, kulturminner og kulturminner (§ 10 b). Tiltaket vil berøre en svært 

viktig lokalitet med den utvalgte naturtypen slåttemark. 

Planforslaget faller derfor inn under KU-forskriftens § 8, Planer og tiltak som skal konsekvensutredes 

hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. For planer som faller inn under denne 

bestemmelsen er det ikke et krav om planprogram. Det er allikevel valgt å utarbeide dette, da det vil 

bidra til god forutsigbarhet, medvirkning og avklarer tidlig i planprosessen hvilke temaer som skal 

utredes og hvilken metode som skal brukes i dette arbeidet.  

Hensikten med planprogram er å styrke den innledende fasen av planarbeidet. Det skal legges til 

rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for planarbeidet. Å 

klargjøre behovet for utredninger er en sentral del av arbeidet med planprogrammet. 
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2 PLANOMRÅDET 

2.1 Beliggenhet og avgrensning 

 

Figur 1, Planområdets beliggenhet, vist på ortofoto. 

Planområdet ligger ca. 2 kilometer sør for Eina sentrum, i tilknytning til Rv. 4. Pr. 22.08.16 har skolen 

108 elever og 23 ansatte i ulike stillingsstørrelser og funksjoner. Planområdet grenser i vest til dyrket 

mark, i sør til Rv. 4, og i nord til skogsarealer som omkranser Thunemyra. I øst grenser planområdet 

til skogbruksarealer. Thune skole ligger for seg selv og er tilbaketrukket i kulturlandskapet. Det er 

gang- og sykkelveg fra Eina Sentrum i nord og langs Rv. 4 ved Thune skole. I tillegg er det gang og 

sykkelveg ut til Eina Kirke, ca. 5,5 lenger sør.  

2.2 Eierforhold  

Innenfor planområdet er det tre eiere: 

• 147/18 – Vestre Toten kommune, (Einavegen 915 (Thune skole) 

• Del av 147/2, Vegard Thune, (Einavegen 925) (arealer for utvidelse i øst) 

• Del av 200/18, Statens vegvesen (Rv4) (ingen adresse) 

Figur 2, Plangrense vist i grunnkartet. 
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2.3 Dagens situasjon 

I dagens situasjon er det ingen samlokalisering av Thune skole og Eina Sportsklubb. Thune skole 

drifter sin skolevirksomhet ved etablert skoleanlegg. Thune skole er bygget i ulike byggetrinn av ulik 

alder og kvalitet. Skolen har blitt bygd i flere trinn. Den eldste delen er fra 1926, «kvitbygningen» er 

fra 1962 og «rødbygningen» er fra 1996. Gymsalen har som følge av alder et moderniseringsbehov. 

Eina sportsanlegg driver på sin side ingen virksomhet i tilknytning til skolen. I dag har idrettslaget 

både en idrettsplass på vestsiden av Einafjorden (Prestmarka) og ved Blilie. Planinitiativet inneholder 

en nærmere beskrivelse av disse anleggene og deres plassering i forhold til Thune skole.  

Eina Sportsklubb har i dag ikke fullverdige innendørs lokaler for sine aktiviteter.  

Figur 3, Dagens situasjon ved Thune Skole (1881.no). 

Figur 5, Dagens sportsanlegg ved Prestmarka. Figur 4, Dagens sportsanlegg ved Blilie. 
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3 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

3.1.1 Nasjonale føringer  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:  

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn.  

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 
en forsvarlig ressursforvaltning. 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn. 

• Å skape et trygt samfunn for alle. 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 

politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 

bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

Effektiv og gjennomføringsrettet planlegging sikres ved at avgjørelsene tas på riktig plannivå, med en 

detaljeringsgrad tilpasset behovet. 

Oppdatert jordvernstrategi og forsterket jordvernmål 

Regjeringen legger fram en oppdatert jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål. 
Årlig omdisponering av dyrka jord skal være redusert til 3 000 dekar innen 2025. 

Jordvernstrategien er delvis relevant som bakteppe ved vurdering av alternative lokaliseringer.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i 

all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven og gi kommunene bedre 

grunnlag for å innlemme og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og 

byggesaksbehandling.  

3.1.2 Regionale føringer  

Innlandsstrategien, Regional planstrategi for Innlandet 2020-2024 

Innlandsstrategien skal peke retning inn i fremtiden. Fylkeskommunens felles prosjekt er å bygge 

Innlandet og ta i bruk mulighetene på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer. 

Innlandsstrategien bygger på FNs 17 bærekraftsmål. De skal legges til grunn ved arbeidet med nye 

regionale planer, fylkesbudsjetter og øvrig utviklingsarbeid i fylket. 

Innlandsstrategien danner et bakteppe for planutarbeidelsen, men den kommer ikke direkte til 

anvendelse.  

3.1.3 Kommuneplanens arealdel 

Området er ikke tidligere regulert, slik at 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. 



Feste Kapp AS 

 

Planprogram for Thune skole og Eina sportsanlegg  Side 9 av 19 

Kommuneplanens arealdel i Vestre Toten kommune dekker perioden 2012-2023. Den gir ingen 
direkte bestemmelser for dette området, men det er en rekke generelle bestemmelser i 
kommuneplanen som det skal tas hensyn til og vurderes. De mest sentrale temaene er: 

§ 1-3 Utbyggingsrekkefølge  
§ 1-4 Universell utforming  
§ 1-5 Situasjonsplan mm.  
§ 1-6 Krav til parkering  
§ 1-7 Utendørs skilt og reklame  
§ 1-8 Utearealer for barn og unge § 1-9 Støy  
§ 1-11 Byggeskikk og estetikk 
§ 1-12 Funksjonsklasse riksveg – meget streng holdning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6, Planområdet vist i kommuneplanens arealdel. 
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3.1.4 Viktige føringer - naturmangfold 

Det har gjennom hele den innledende planprosessen vært bevissthet rundt at planområdet grenser 

til sårbart naturmangfold. Øst og nord for Thune skole er det kjente registreringer av slåttemark og 

den truede arten solblom.  

Lokaliteten er første gang beskrevet av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning AS 15.12.2019 i 

forbindelse med utarbeidelse av skjøtselsplan for lokaliteten og på oppdrag fra Fylkesmannen i 

Innlandet.  

Planprogrammets kapittel 1.2 redegjør for den innledende delen av planprosessen, der innhenting av 

ytterligere detaljert kunnskap om denne lokaliteten har vært sentral. Utarbeidet rapport Eina 

Sportsanlegg, Foreløpig vurdering av naturmangfold og avbøtende tiltak, Notat 2021-N9, datert 

22.04.2021 av Miljøfaglig utredning AS føler vedlagt planprogrammet i sin helhet og er et resultat av 

behovet for nærmere detaljkunnskap om naturmangfoldet i området. Det er allerede gjennomført en 

inndeling av lokaliteten i delområder, samt en påfølgende innledende vurdering av konsekvenser av 

tiltaket for hver av disse delområdene: 

• Delområde 1 går langs nordøstsida av skoleområdet og består av ei smal stripe med 
slåttemark i og langs nordsida av traktorvegen som går her.  
Delområde 1 er det klart mest verdifulle arealet innenfor lokaliteten, og særlig den vestre 
delen. Helt nordvest i delområdet vokser det en stor populasjon med solblom. I 2020 ble det 
funnet 270 planter i hovedforekomsten nord for ballbingen her, mens det var ytterligere 12 
planter langs traktorvegen rett vest for hovedforekomsten (Larsen mfl. 2021). I den østre 
delen av delområdet vokser bl.a. enghaukeskjegg. 
 

• Delområde 2 er små arealer med gammel slåttemark på begge sider av traktorvegen som går 
inn fra Rv.4 mot Thunetjernet. I 2018 ble det registrert solblom også i delområde 2 (av Kåre 
Arnstein Lye, professor ved NMBU). Funnet er beskrevet som «sør for Tune skole» og 
plassert der traktorvegen går innover fra Rv.4. Det er lett etter denne forekomsten både i 
2019, 2020 og 2021 uten at den er gjenfunnet. I dette området finnes ellers to 
delpopulasjoner med enghaukeskjegg. 

Figur 7, Planområdet vist i sammenstilt med hensynssone naturmangfold.  
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• Delområde 3 består av traktorvegen og kantsoner mot skog mellom disse to områdene. 

Delområde 3 er det minst verdifulle området, og fungerer hovedsakelig som en sammenbinding av 
de viktigere delene i område 1 og 2. Mindre rester av slåtteeng finnes også her, i tillegg til at det 
vokser bakkesøte langs traktorvegen. 
Utarbeidet rapport peker på at tusler mot slåttemark på landsbasis først og fremst skyldes opphør av 
drift – som fører til gjengroing, og omdisponering til andre arealbruksformål. Den pekes videre på at 
den klart viktigste delen av slåttemarka ved Thune skole ligger i kanten av planområdet i nordvest, 
nord for den nye ballbingen. Her er det ikke planlagt tiltak. 

 
Arealet nærmest Rv.4 (delområde 2) har også viktige naturverdier. Det er fortsatt usikkert om 
solblom vokser i dette området, men arealet har partier med intakt slåttemarksflora – inkludert en 
nær truet art (enghaukeskjegg). Miljøfaglig Utredning AS beskriver at det trolig er det mulig å bevare 
noe av denne delen av lokaliteten med plantilpasninger. Delområde 3 vil gå tapt i sin helhet, men 
dette er altså den minst verdifulle delen av slåttemarkslokaliteten (sammenbindingsfunksjon). 
 

Figur 8, Inndelingen av slåttemarkslokaliteten i delområder (Miljøfaglig Utredning AS). 
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Miljøfaglig utredning AS vurderer videre at delområde 1 er av nasjonal verdi, mens delområde 2-3 
har lokal verdi.  
 
I en supplerende vurdering gjennomført i juni 2021 i etterkant av befaring i vekstsesongen, skriver 
Miljøfaglig utredning AS at: 

• Delområde 1: Hovedforekomsten har en positiv utvikling etter rydding og slått i fjor. 

• Delområde 2: Den usikre lokaliseringen av solblom innenfor delområde 2 ikke er gjenfunnet 
etter fire år. Miljøfaglig Utredning AS vurderer at det kan dreie seg om en feilbestemmelse av 
solblom.  

• Delområde 3: Miljøfaglig utredning AS vurderer videre at sammenbindingskorridoren med 
fordel kunne vært trukket langs en parallell traktorveg (lysløypa, som i liten grad benyttes) 
vest for den som går inn til Thunetjernet. 
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4 TILTAKET 
De foreløpige planene innebærer en flerbrukshall med på ca. 1 725 kvm (54 x 32 meter) og 

kunstgressbane på 72 x 110 meter (11-er fotballbane) Flerbrukshallen er planlagt med henvendelse 

mot Rv 4, mens kunstgressbanen planlegges anlagt i bakkant av dette. Den nye flerbrukshallen 

planlegges med en avstand til Rv. 4 på ca. 30 meter, slik at bygget i seg selv skjermer det indre 

skoleområdet og kunstgressbanen for støy fra Rv. 4.  

Hallen planlegges med en aktivitetsflate på 20×32 meter (tilsvarende en basketballbane); 150 m2 for 

kampsport, 100 m2 klubblokale, kiosk, 4 garderober, 2 dommer garderober, styrkerom på ca. 120 m2, 

2 squashbaner, samt ca. 110 m2 med lager. 

Ny flerbrukshall er under planlegging sammen med selskapet Green Advisors. Gjennom flere år med 

utvikling- og byggeprosjekter har selskapet tilegnet seg kunnskap om praktisk bruk av tre i store 

bygg. Selskapet står også bak utførelsen av Birihallen.  

Ny flerbrukshall planlegges derfor oppført med utstrakt bruk av tre i konstruksjon og kledning. 

Flerbrukshallen planlegges oppført med saltak. Hallen planlegges med en grunnflate på 54 x 32  

meter. Mønehøyden planlegges til ca. 11 meter.  

Det har tidligere blitt utarbeidet en trafikksikkerhetsplan ved Thune skole. Denne hadde til hensikt å 

bedre parkeringsmulighetene og trafikksikkerheten ved skolen. Prosjektet ble kalt «hjertesone». 

Prosjektet er ikke realisert. Hjertesoneprosjektet må eventuelt endres og tas inn i 

reguleringsarbeidet, og det videre arbeidet med sportsanlegget må sees i sammenheng med en 

revidert trafikksikkerhetsplan for Thune skole.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9, Prinsipiell modell av mulig nytt sportsanlegg (GeoPlan 3D AS). 



Feste Kapp AS 

 

Planprogram for Thune skole og Eina sportsanlegg  Side 14 av 19 

4.1 Alternativer 

4.1.1 0-alternativet (utredningsalternativet) 

0-alternativet kan defineres som eksisterende situasjon eller som utvikling i henhold til gjeldende 

føringer i kommunen. Dette vil innebære at det ikke bygges en ny flerbrukshall, og at Eina 

Sportsklubb opprettholder sin aktivitet på dagens idrettsanlegg ved Prestmarka, og Blili, samt at det 

finnes en separat løsning for utbedringer av gymsalen ved Thune skole, det vil i praksis si at 

eksisterende situasjon videreføres. 

4.1.2 Planalternativ 1  

Alternativ 1 er forslagsstillers alternativ, og innebærer at det oppnås en balansert løsning på området 

som ivaretar nødvendige hensyn til naturmangfold, samtidig som det planforslaget åpner for bygging 

av sportsanlegg. Under vises en foreløpig forslag til organisering av nye tiltak. Det presiseres at dette 

er under arbeid og at det videre arbeidet med konsekvensutredningen innebærer at alternativet 

fortsatt vil være gjenstand for justeringer. Som den del av dette arbeidet vil det bli jobbet med ny 

trasé for adkomstveg til hytten nord for Thune (Einavegen 925).  

Figur 10, Foreløpig prinsippskisse for plassering av nytt sportsanlegg. Planalternativ 1. 
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4.1.3 Øvrige alternativer 

Som omtalt innledningsvis i kapittel 1.2 har Eina Sportsklubb selv utarbeidet en prinsipiell vurdering 

av mulige ulike alternativer i saken (Vedlegg 5) Disse kan forenklet oppsummeres på følgende måte: 

• Planalternativ 2: Fragmentert utbygging med flerbrukshall og kunstgressbane på hver side av 

sammenbindingskorridoren. Det er en teoretisk mulighet å dele opp bebyggelsen slik at 

sammenbindingskorridoren bevarer sin nåværende form.  

• Planalternativ 3a-c: Integrering av sportsanlegget i skolegården: For å begrense mulig nytt 

arealbeslag, er det en teoretisk mulighet å ta i bruk deler av dagens skolegård. Thune skole 

selv foretrekker alternativ 1, som følge av at dette alternativet ikke beslaglegger eksisterende 

utearealer, samtidig som den nye hallen blir en naturlig del av skoleanlegget.  

• Planalternativ 4: Anleggelse av nytt sportsanlegg vest for Thune skole. Dette alternativet 

berører både dyrket mark og privat eiendom. Alternativet forutsetter gjennom dette både 

nedbygging av dyrket mark og mulig innløsning av privat bolig.  

Alle de tre øvrige prinsipielle alternativene vurderes innledningsvis å være lite realistiske: 

• Planalternativ 2 er vurdert til å være lite praktisk gjennomførbart og gi en svært dårlig 

driftsmessig situasjon. 

• Planalternativ 3b-c og 4 forutsetter helt eller delvis innløsning av tilstøtende bebyggelse. 

Vestre Toten kommune ønsker ikke å innløse tilstøtende bebyggelse for å realisere 

sportsanlegget, og alternativet er gjennom dette ikke realistisk.   

Figur 11, Prinsipielle alternative plasseringer for sportsanlegg (Eina Sportsklubb / GeoPlan 3D AS). 

Alt. 2 Alt. 3a 

Alt. 3b Alt. 3c Alt. 4 
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• Planalternativ 4 forutsetter i tillegg at grunneier på det aktuelle området er ikke villig til å 

oppgi dyrket mark, og dette stiller ikke grunneier seg positiv til. Grunneier ønsker ikke å selge 

drivverdig landbruksjord til bruk for sportsanlegget. 

 

Den videre planprosessen vil ha sin hovedtyngde i å optimalisere planalternativ 1 slik nødvendige 

hensyn til naturmangfoldet ivaretas. Dersom det ikke nås frem med planalternativ 1 er 0-alternativet 

den mest sannsynlige utfallet. 

5 KONSEKVENSUTREDNING OG METODE 

5.1 Generelt 

Kravene til innholdet i konsekvensutredning framgår av kapittel 5 i KU-forskriften. Det generelle 

kravet som gjelder for alle konsekvensutredninger, står i § 17 i forskriften. § 17 første ledd siste 

punktum sier: «Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen, og 

være relevant for de beslutninger som skal tas».  

5.2 Tema som skal konsekvensutredes 

Som følge av at deler av området er avsatt til LNF formål i dagens situasjon, skal alle virkninger for 

både landbruk, friluftsliv og naturmangfold konsekvensutredes.  

Øvrige relevante plantema vil derfor bli beskrevet og vurdert, men uten samme krav til metodisk 

tilnærming etter KU-forskriften som disse temaene.   

5.3 Antatte øvrige problemstillinger i planarbeidet 

Enhver plansak inneholder interesseavveininger, og problemstillinger som må vurderes. I denne 

plansaken dreier dette seg, i tillegg til forhold nevnt i kapittel 5.2 om:  

• Trafikkmessige konsekvenser av en samlokalisering av Thune skole og Eina sportsanlegg. 

• Hensiktsmessig utforming av utearealer ved skolen, herunder praktisk sambruk av uteanlegg 

og parkeringsplasser.  

• Støysituasjonen. 

Listen er ikke uttømmende. Det vises til planinitiativ datert 12.03.2021 og oppstartsreferatet datert 

16.04 og 27.10.2021 for en fullverdig beskrivelse av hvilke tema Vestre Toten kommune og 

plankonsulent vurderer å være relevante.  

5.4 Metode for konsekvensutredningen 

Utredningstema naturmangfold og friluftsliv planlegges konsekvensutredet etter metodikk beskrevet 

i veileder M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø, utgitt av Miljødirektoratet. Denne 

metoden er delt inn i 6 steg for fagtemaene naturmangfold, landskap, kulturmiljø og friluftsliv, og det 

vil blir brukt relevante deler fra denne veilederen. For tema naturmangfold kan det her trekkes frem 

hvordan veilederen anbefaler at virkning planen eller tiltaket får for miljøet skal vuirderes:  

• Steg 1: Inndeling i delområder 

• Steg 2: Sette verdi i hvert delområde 
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• Steg 3: Vurdere påvirkning for hvert delområde 

• Steg 4: Vurdere konsekvens for hvert delområde 

• Steg 5: Vurdere konsekvens for naturmangfold 

• Steg 6: Sammenstille konsekvenser for alle klima- og miljøtema 

Allerede påbegynt arbeid med oppdatert kunnskapsinnhenting og foreløpige vurderinger er basert 

på denne metoden.  

5.5 Risiko og sårbarhet 

Kommunene er lokal planmyndighet og har ansvar for at det tas hensyn til samfunnssikkerhet i plan - 
legging etter plan- og bygningsloven. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og 
fylkesmennene legger til rette for kommunenes oppfølging på dette området. Det vil bli utarbeidet 
en egen ROS-analyse i saken, i tråd med veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). 

5.6 Avbøtende tiltak 

Den videre planprosessen vil legge stor vekt på mulig avbøtende tiltak, slik at hovedalternativ 1 kan 

gjennomføres. Dette vil bli gjort i nært samspill med miljøfaglig kompetanse og planavdeling ved 

Vestre Toten kommune. Det har allerede i plansaken blitt etablert god dialog med Statsforvalteren. 

Ved behov kan det avholdes ytterligere dialogmøter i saken etter hvert som plansaken konkretiseres.  

6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

6.1 Organisering 

Feste Kapp AS vil styre og lede planprosessen, det vil si både utarbeide nødvendige plandokumenter, 

og sikre nødvendig koordinering mellom involverte aktører. Prosjektleder er Einar Nordengen 

(en@feste.no). Det er nedsatt en prosjektgruppe som består av:  

• Vestre Toten kommune v/bygg og eiendomsavdelingen 

• Vestre Toten kommune v/planavdelingen 

• Eina Sportsklubb 

• Feste Kapp AS 

6.2 Medvirkning, informasjon og prosess 

Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt rundt aktuelle 

planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en god dialog og reell 

medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  

Igangsetting av planarbeidet kunngjøres i Totens Blad og på kommunens internettsider, og samtidig 

legges dette forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn.  Det planlegges avholdt åpnet møte 

både i forbindelse med høringen av planprogrammet, og ved offentlig ettersyn av planforslaget. 

Frist for innspill til reguleringsplanen og planprogrammet er 17.12.2021. Etter høringsperioden for 

planprogrammet vil innspillene bli vurdert før det blir lagt frem et revidert planprogram for politisk 

behandling.  

mailto:en@feste.no
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Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram, 

og ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet.  

Når forslaget til reguleringsplan er utarbeidet, vil dette bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 

uker, og dette vil bli kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.feste.no. Det vil gjennom dette bli 

ny mulighet for involverte aktører for å uttale seg om det konkrete planforslaget når dette foreligger.  

Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de 

samme dokumentene vil også være tilgjengelige ved Kiwi Eina.   

6.3 Framdriftsplan 

Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres ett offentlig ettersyn av planprogram og ett 

offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir nødvendig med flere offentlig 

ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av reguleringsplanen bli forskjøvet.  

PROSESSNAVN FORVENTET FREMDRIFT 

Planprogram utarbeides  

Varsling om oppstart planarbeid 1 november 2021 

Høringsperiode for planprogram 1. november – 
20.desember. 

Åpent møte / medvirkningsmøte ved Thune skole 16. november 

Revidering av planinitiativ i etterkant av høringen Januar 2021 

Planprogram fastsettes Februar 2021 

Undersøkelser og konsekvensutredning utarbeides  

Dialogfase  Januar - mars 2022 

Planforslag m/KU utarbeides for offentlig ettersyn  Januar - april 2022 

Oversendelse til arealplan April 2022 

Offentlig ettersyn Medio mai-juni 2022 

Åpent møte ved Thune Skole Juni 2022 

Bearbeiding av planforslag i etterkant av offentlig ettersyn August – september 
2022 

Planforslag m/KU utarbeides for politisk behandling Oktober 2022 

Politisk vedtak November 2022 
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