
Teams-møte om igangsetting av reguleringsplan 17.2.2021: 
  
Tilstede:              Eirik Hamre Korsen einask.leder@gmail.com 

Joakim Dørum <joakim@greenadvisers.no> 
Ole Petter Bergersen <ole-petter.bergersen@vestre-toten.kommune.no>;  
Per Morten Aas Stenberg <Per-Morten.Stenberg@vestre-toten.kommune.no>;  
Hans Olav Egge <hoe@feste.no 
Einar Nordengen 
Anne Merethe Andresen 

  
  
Ole Petter redegjorde for kommunens prosess om veien fra plan om rehabilitering/ påbygg av gymsal 
til å kunne være leietaker i idrettshall (legge ved presentasjonen): 

• Svært liten gymsal og garderober i gammel kjeller(1926?) uten heis  utløste behov for 
utbedring og tilbygg. Nærmere undersøkelser viser at dette ikke lot seg gjøre og en 
må eventuelt rive å bygge nytt. 

• Skolen har også behov for bedre lokaler til lærerom som nå ligger på kvistrom i 3. 
etasje uten heis. 

• Eksisterende gymsal kan bygges om til å imøtekomme andre behov skolen har hvis 
de kan leie hall fra Eina SK. 

• Hjertesoneprosjektet må ev. endres og må tas inn i reguleringsarbeidet 

• Det skal legges fram sak for OVU og FSK i førstkommende møter.( Anne Merethe 
spurte om ikke PLU også bør få saken da planene er i strid med KP. Viktig med tidlig 
involvering, og at de ikke føler seg forbigått.) 

  
Erik redegjorde for Eina SK sin prosess og tanker (legge ved presentasjonen): 

• Foreløpige planer viser en hall på 54x32 meter og kustgressbane på 72x110 

• De har hatt kontakt med Geir Sollie mht. spillemidler 

• De har vært i kontakt med Bjørn Harald Larsen ang. slåttemark-registreringen.  

• Det skal tilbakeføres baner på Blili til jordbruk og i Prestmarka tilbake til skog. Feste trenger 
størrelser/ kart på disse arealene. 

• De ønsker å bidra inn så mye som ønskelig slik at prosessen går så glatt som mulig. Feste 
trenger tall mht. mengde trafikk og tider for disse – dagens situasjon og en framtidig 
situasjon. 

• De har et mål/ ønske om at det skal sendes inn spillemiddelsøknad i november 2021. Da bør 
RP ha vært på høring. 

• Byggestart sommer 2022 og ferdigstillelse 2023 

• Skiløypetraseen i området kan videreføres 
  
Anne Merethe redegjorde litt for planprosessen framover: 

• Feste Kapp summerer om det som kom fram i møtet og andre relevante plantema og ber oss 
om et formelt oppstartsmøte. 

• Oppstartsmøtet bør i første rekke avklare hva som bør være tema i planprogrammet. 

• Oppstart av planarbeidet vil avklare om det er store konflikter med overordnede 
myndigheter (eller ev. andre) 

• Det kan være lurt å få en vurdering fra Bjørn Harald Larsen mht. Naturmangfoldsloven §§ 8-
12 som ligger ved oppstartsvarselet. 

  
Feste oppsummerte litt om prosessen framover: 

• Feste lager en oversikt over nødvendige tema som skal konsekvensutredes. 

• Feste sender inne et planinitiativ til planavdelingen 
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• Planavdelinga kaller inn Feste til oppstartsmøte for reguleringsplanen 

• Feste utarbeider et planprogram på bakgrunn av oppstartsmøtet og varsler oppstart av 
planarbeidet. Viktig at flest mulige forhold blir belyst i planoppstartsvarselet sik at det er 
større sjanse for at planarbeidet får positiv mottakelse. 

  
  
Reguleringsplantema som ble nevnt i møtet er 

• Naturmangfold/ slåttemark 

• Landbruksinteresser – tilbakeføring av andre arealer til jord/ skog 

• Sikkerhetsone rundt Toten Metall (Multikonsult 2017?) 

• trafikksikkerhet/ -forhold i kryss med riksveg 4 

• 60-sone som er tidsregulert kl. 07-18 (ellers 80 km/t) – behov for utvidelse av tidsperioden? 

• Trafikksikkerhet internt på området/ Hjertesone 
  
 


