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Planinitiativet er utarbeidet av Feste Kapp AS. Ved oppstart av privat planarbeidet, skal vi som forslagsstiller 
sende inn et planinitiativ som i nødvendig grad omtaler premissene for det videre planarbeidet.  

Dokumentet er utarbeidet for å dekke kravene til et planinitiativ i henhold til § 1 i Forskrift om behandling av 
private forslag til detaljregulering.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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1. Ansvarlige kontaktpersoner 

Fagkyndig 

Firma Feste Kapp AS 

Kontaktpersoner Einar Nordengen og Hans Olav Egge 

Organisasjonsnummer 992 979 321 

E-post en@feste.no 

Telefonnummer 99106114 

Adresse Fabrikkvegen 68 

Postnummer/poststed 2858 Kapp 

Forslagsstiller 

Firma/ Privatperson Vestre Toten kommune v/bygg og eiendomsavdelingen 

Kontaktperson Ole Petter Bergersen 

Organisasjonsnummer 971 028 300 

E-post ole-petter.bergersen@vestre-toten.kommune.no 

Telefonnummer 92 64 68 68 

Adresse Postboks 84,  

Postnummer/poststed 2831 Raufoss 

Gebyr 

Fakturaadresse: Samme som forslagsstillers adresse.  

Andre faglige representanter 

Firma Eina Sportsklubb 

Navn Eirik Hamre Korsen 

E-post einask.leder@gmail.com 

Telefon  

 
Firma Green Advisers AS 

Navn Joakim Dørum 

E-post joakim@greenadvisers.no 

Telefon  

 
Firma  

Navn  

E-post  

Telefon 
 

 

mailto:en@feste.no
mailto:ole-petter.bergersen@vestre-toten.kommune.no
mailto:einask.leder@gmail.com
mailto:joakim@greenadvisers.no
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2. Eiendomsopplysninger – hjemmelshavere innenfor planområdet 

Gnr/Bnr 147/18 – Vestre Toten kommune, (Einavegen 915) 

Del av 147/2, Vegard Thune, (Einavegen 925) 

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

Planområde totalt  Eksisterende areal avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting (Thune skole) 
utgjør 24,3 dekar. Tilstøtende LNF formål utgjør 18,6 dekar av planområdet. 
Samlet har planområdet en utstrekning på 42,9 dekar.  

Adresse Planområdet består av flere adresser. Adresse til den enkelte teig fremkommer 
bak det enkelte gnr/bnr. Der adresse ikke er oppgitt, er adresse ikke tildelt. 

Eiers navn Planområdet består av flere eiendommer som har ulike eiere. Eier fremkommer 
bak det enkelte gnr. bnr over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Berørte grunneiendommer 
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3. Bakgrunn for planinitiativet 

Formålet med planen  

jf. Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav a)  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny 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 (antagelig fra 
1926) uten heis. Dette utløser et behov for utbedring og tilbygg. Nærmere undersøkelser har vist seg at 
dette ikke lot seg gjøre og man må eventuelt rive og bygge nytt. 

  

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

 

Figur 3, Planområdets beliggenhet ved Eina 

Figur 2, Planområdets begrensing vist i grunnkartet 

Thune skole - planområdet 

Blilie idrettsplass 

Prestmarka idrettsplass 
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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 fungere som gymsal.   

 

Pr. 22.08.16 har Thune skole 108 elever og 23 ansatte i ulike stillingsstørrelser og funksjoner. 

 

 

Figur 3, Dagens Thune skole. Eksisterende gymsal vises til høyre (grønn bygning) 

Figur 4, Forslag til plangrense 
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En ny flerbrukshall og kunstgressbane ved Thune skole vil innebære en samlokalisering av Eina 
Idrettsanlegg. I dag har idrettslaget både en idrettsplass på vestsiden av Einafjorden (Prestmarka) og ved 
Blilie.  

Dersom det oppnås en realisering av det nye idrettsanlegget ved Thune, vil idrettsanlegget ved 
Prestmarka bli foreslått tilbakeført til skogbruk, mens deler av det nordre idrettsanlegget ved Blilie som 
har en utstrekning på ca. omlag 12 500 kvm bli foreslått tilbakeført til jordbruk.  

 

Det vil gjennom dette kunne tilbakeføres et nesten tilsvarende stort areal som det bruks (utvidelse ved 
Thune skole).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, Eksisterende idrettsanlegg ved Prestmarka Figur 6, Eksisterende idrettsanlegg ved Blilie 

A= 33 700 
kvm 

A=  

25 200 kvm 

Figur 7, Avsatt område til idrettsformål (Prestmarka) Figur 8, Avsatt område til idrettsformål (Blilie) 
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Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

Planforslaget har tre sentrale faktorer som alle er av svært stor betydning for gjennomføringen av 
planen:  

1. Planområdet har direkte inn og utkjøring fra Rv.4 Pr. i dag er ikke avkjøring mot Thune Skole 
bygget som kryss, men en avkjøring. Det er ikke kanalisering av trafikken og det er dobbel 
sperrelinje forbi planområdet. Et sentralt spørsmål tidlig i planarbeidet vil være å avklare 
premisser for økt bruk av eksisterende avkjørsel. Etablering av ny flerbrukshall vil innebære noe 
økt trafikk til området.  

2. Det er ikke tilstrekkelig med areal for ny flerbrukshall innenfor det eksisterende skoleområdet. Det 
vil være nødvendig å bygge hallen utenfor avsatt byggeområde i kommuneplanen. Tilstøtende 
LNF-formål inneholder den viktige naturtypen slåttemark. Det fremkommer av planinitiativet at 
det på bakgrunn av dette er vurdert at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning.  
Konsekvensutredningen som skal utføres vil avdekke om tiltaket kan gjennomføres, eller om det 
må søkes alternative lokaliseringer.  

3. Planforslaget innebærer arealbruk som ikke samsvarer med kommuneplanen, og det vil være 
viktig med god forankring og involvering fra den politiske siden av Vestre Toten kommune.  
 

Både avklaringer vedrørende trafikksikkerhet og vurderinger rundt naturmangfoldet er premissgivende for 
gjennomføringen av planen. 

Gjeldende planstatus  

Planområdet er ikke tidligere regulert, og det er kommuneplanens arealdel som gjelder for området.   

Som omtalt i kapittel 1 består planområdet totalt av ca. 6,8 dekar.  Selve skoleområdet ved Thune er 
avsatt til offentlig/ privat tjenesteyting. Øvrige arealer innenfor planområdet er avsatt til LNF. Arealbruk 
innenfor dette vil innebære avvik fra kommuneplanen:  

Figur 9, Forslag til plangrense, vist i planbasen 
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1. Del av 147/2: For å sikre tilstrekkelig areal en ny flerbrukhall vil det være nødvendig å utvide 
arealet, da det ikke er plass til en flerbrukshall innenfor området som er avsatt til opt.  Denne 
eiendommen er i dag i privat eie. Eksakt hvor grensen mot nabo i øst skal ligge, avklares i den 
videre planprosessen. 
 

Ved varsel om oppstart vil det bli angitt og varsles hvordan status for gjeldende planer i området endres, 
jf. plan- og bygningsloven § 12-14 med utgangspunkt i overnevnte orientering. 

4. Retningslinjer og planer som påvirker planforslaget 

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir de? 

 

 

Tiltak ved Thune skole berører kun en bestemmelse i kommuneplanens arealdel. 
Området omfattes av § 1-1 plankrav, som 
definerer eksisterende uregulerte områder i 
kommunen. Bestemmelsen sier at:  

 

«I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan 
tiltak som nevnt i PBL § 20-1, ikke finne sted før 
området inngår i reguleringsplan. Vilkåret er at 
denne planens bestemmelser og retningslinjer 
er ivaretatt.» 

 

   

 
Ut over dette er det ikke føringer i 
kommuneplanen som kommer til anvendelse.  
 

I hvilken grad følger 
den foreslåtte planen 
opp disse føringene? 

 

Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan full ut, og vil innebære 
omdisponering av LNF-område. Planforslaget vil redegjøre for konsekvenser av 
den endrede arealbruken. I planinitiativets kapittel 8 fremkommer det at 
planforslaget utløser krav om konsekvensutredning.  

Planforslaget vil muliggjøre en tilbakeføring av arealer til LNF-formål ved 
Prestmarka og Blilie. 

 

Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir de? Området er ikke tidligere regulert. Det er ingen reguleringsplaner som berøres 
av planforslaget.   

I hvilken grad følger 
den foreslåtte planen 
opp disse føringene? 

 

Ikke relevant.  
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5. Foreløpig beskrivelse av planens innhold og tilpasning til omgivelser 

a) Kort presentasjon av prosjektet/planidéen  

jf. § 1, andre ledd, bokstav c), d) og e) 

De foreløpige planene innebærer en flerbrukshall med dimensjonene 40x 60 meter og kunstgressbane 
på 72x110. Flerbrukshallen er planlagt med henvendelse mot Rv4, mens kunstgressbanen planlegges 
anlagt i bakkant av dette. Som det fremkommer av tegningen under vil adkomstvegen til Einavegen 925 
måtte legges om rundt det nye idrettsanlegget. 

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. 
Dette har resultert i en egenutviklet byggeteknikk som oppsummerer de gode erfaringer man har gjort 
tidligere. Materialvalgene bygger på substitusjonsfilosofi og har resultert til en mer miljøvennlig løsning. 
Green Building System (GBS) er en konstruksjonsmetode for store og effektive trebygg. 

 

Fellestrekk for løsningene, er konstruksjoner i kombinasjon med massivtre, limtre, bindingsverk og 
knutepunkter i stål som raskt lar seg planlegge og produsere. Gjennomførte prosjekter viser at 
byggeteknikken er konkurransedyktig mot andre husbyggingsteknikker. Hittil har sammenligninger vært 
gjort på industribygg, næringsbygg og idrettshaller med tilfredsstillende resultat.  

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 40 x 60 meter. 
Mønehøyden planlegges til ca. 11 meter.  

 

Figur 10, Planlagt plassering av flerbrukshall og ny kunstgressbane 
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Flerbrukshallen vil bli bygget etter samme prinsipp som Biri flerbrukshall, som det vises et eksempelbilde 
på under.  

 

 

b) Planarbeidets virkning og tilpasning til landskap og omgivelser i og rundt planområdet 

jf. § 1, andre ledd, bokstav b) og f) 

Utstrakt bruk av tre og saltak på bebyggelse vurderes å være positive elementer, som bidrar til at 
flerbrukshallen tilpasses omkringliggende kulturlandskap på en god måte. Det er også en byggemetode 
som vil ha et bra samspill med eksisterende bebyggelse ved Thune skole.  

 

 

 

 

Figur 11, Biri Flerbrukshall 

Figur 12,  Foreløpig 3D modell av planlagt Flerbrukshall og kunstgressbane 
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6. Planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig vurdering 

jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c)  

Universell utforming TEK17 legges til grunn for utforming av området.  

Teknisk 
infrastruktur/ Brann 

Forholdet kartlegges nærmere i samråd med kommunen innledningsvis i 
planprosessen.  

 

Byggegrense fra veg Rv 4 har 50 meters byggegrense utgangspunkt. (vegkart.no). 

Det er ønskelig at det gjennom planprosessen oppnås en redusert byggegrense.  

Støy Skole er gjennom støyretningslinje T-1442 definert som støyfølsom bebyggelse. Gul  
sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate 
etablering av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og 
barnehager. I utgangspunktet bør slik bebyggelse bare tillates dersom man 
gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3. 

 

Det legges til grunn at det gjennom avbøtende tiltak vil være mulig å tilfredsstille 
grenseverdiene i støyretningslinjen om nødvendig.  

 

Parkering Planlegging av ny flerbrukshall og kunstgressbane innebærer at utarbeidet ny plan 
for parkering ved Thune skole må revurderes. På samme måte som det er mulig å 
oppnå sambruk av selve idrettshallen, vil det også være mulig å oppnå sambruk 
med nødvendig parkeringsplasser ved skolen. Foreløpige planer viser at det er 
mulig å til rette ca. 35 parkeringsplasser langs flerbrukshallens sør og østside.  

 

 

Figur 5, Foreløpig støysonekart 
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Det har som påpekt på forrige side blitt utarbeidet en trafikksikkerhetsplan ved 
Thune skole. Denne hadde til hensikt å bedre parkeringsmulighetene og 
trafikksikkerheten ved skolen. Prosjektet ble kalt «hjertesone»  
Hjertesoneprosjektet må ev. endres og må tas inn i reguleringsarbeidet. Det vil 
være mulig å definere et tydelig skille mellom kjørearealer og kjørefrie arealer også 
i en situasjon der det bygges flerbrukshall.  

Overvann/ 

blågrønn struktur 

Overvann vil bli håndtert gjennom lokal infiltrasjon. Temaet avklares innledningsvis 
i planprosessen.  

Lekeplass Planforslaget vil bedre utearealene ved Thune skole.  

Barns interesser Planen vurderes å ha store positive konsekvenser for barn og unge, både gjennom 
etablering av ny moderne gymsal ved Thune skole. Dette er bra for folkehelsen og 
skoletilbudet på Thune. I tillegg er det svært positivt at de gjennom idrettslaget 
etableres en flerbrukshall på Eina. Dette kan ha stor betydning for lokalsamfunnet, 
for frivillighet og det lokale aktivitetstilbudet for barn og unge.  

 

Det er positivt at sportsklubbens aktiviteter trekkes nærmere Eina sentrum enn 
dagens lokaliseringer ved Blilie og Prestmarka, og bygges ved Thune skole, dit det 
er trafikksikker gang- og sykkelveg fra Eina sentrum.  

Landbruk Som omtalt under kapittel 3 vil en samlokalisering av Eina Idrettslags aktiviteter ved 
Thune skole innebære at dagens idrettsplass ved Blilie kan tilbakeføres til 
jordbruksformål. Dette arealer har en ca. utstrekning på 20 000 kvm, og består av 
to fotballbaner. Aralene ved Blilie vil kunne inngå som en naturlig del av tilstøtende 
jordbruksareal.   

Kulturminner Planområdet berøres ikke av kulturminner.  

Figur 6, Trafikksikkerhetsplan for Thune skole 
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Naturmangfold 

Planområdet berøres av naturmangfold. Øst og nord for Thune skole er det kjente 
registreringer av slåttemark (IDBN00013119), registret 03.07.2019.  

Lokaliteten er beskrevet av Bjørn Harald Larsen i Miljøfaglig Utredning 15.12.2019 
basert på egenbefaring 3.7.2019 i forbindelse med utarbeidelse av skjøtselsplan for 
lokaliteten og på oppdrag fra Fylkesmannen i Innlandet. Den er tidligere kartlagt og 
beskrevet i Naturbase etter naturtypekartlegging for Vestre Toten kommune i 2000 
(Larsen 2001). I 2011 ble den revidert i forbindelse med kartlegging av slåttemark i 
Gjøvik, Land og Toten-regionen (Larsen mfl. 2012).Denne beskrivelsen erstatter 
Naturbaseregistreringen BN00013119 (Thune skole, kalkrike enger, 

 

Lokalitetens største kvalitet er forekomsten av solblom (VU). Den vokser både langs 
en traktorveg/sti i nordvest og inn mot riksvegen i sørøst. I disse områdene er det 
åpne og artsrikeenger med flere typiske slåttemarksarter. Av registrerte arter kan 
nevnes enghaukeskjegg (NT)(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 videre planarbeidet, inkludert konsekvensutredning vil vurdere forholdet til 
naturmangfoldet nærmere.  

Radon Ikke vurdert som relevant. Radon ivaretas på generelt grunnlag av gjeldende 
teknisk formskif. 

Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 

jf. planforskriften § 1 andre ledd bokstav i) 

Flom Planområdet er ikke flomutsatt.   

Grunnforhold 
Grunnforholdene er pr. nå ikke kartlagt, men vil bli vurdert i det videre 
planarbeidet.  

Figur 7, Planområdet vist med kjente naturmangfoldsregistreringer 
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Trafikkforhold 

Planområdet har i dag adkomst via direkte avkjørsel fra Einavegen. Einavegen er 
riksveg (Rv 4), og har skiltet tidsbestemt fartsgrense 60 km/t i en lengde på ca. 300 
meter til hver side av skolen, mellom kl. 07.00 og 18.00. Det er bygget busslomme 
på hver side av Rv 4. Det er dobbel sperrelinje på stedet.  

Rv. 4 har forbi Thune skole en ÅDT på 5502, samt en andel tunge kjøretøy på 15 % 

Lokalisering av ny flerbrukshall ved Thune vil gi en noe økt bruk av eksisterende 
avkjørsel, men som følge av at flerbrukshallen skal erstatte dagens idrettsanlegg 

Figur 8,, Dagens adkomst til Thune skole 

Figur 9, Tidsbestemt 60 km/t-sone 300 meter fra Thune skole 

Figur 10, Trafikkmengde Rv.4 forbi planområdet 
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ved Billie, vil turproduksjonen som allerede skjer langs Rv 4 i retning Billie, 
reduseres og flyttes til Thune.  

En samlokalisering av idrettsanleggene ved Thune vil med stor sannsynlighet 
innebære at den samlede trafikkbelastningen av sportsklubbens aktivitet går ned.  

 

En positiv effekt av tiltaket vil være at dagens avkjøring til Einavegen 925 kan 
stenges, og legges om via parkeringsplassen til Thune skole, slik at en direkte 
utkjøring på Rv 4 reduseres.  

Luftforurensning, 

støv og luft 

Det er ikke tilgjengelige kart med luftforurensning.  Luftforurensing vil bli ivaretatt 
gjennom tekniske ventilasjon legg på ny flerbrukshall.  

Områdeskred 
(kvikkleire) 

Det er gjennomført utsjekk mot kart for kvikkleiresoner i NVEs kartdatabase. Det 
er ingen kvikkleiresoner eller aktsomhetsområder for marin leire som del av 
planområdet.  
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7. Planprosessen og samarbeid/ medvirkning 

jf. planforskriften § 1, andre ledd bokstav h), j) og k) 

a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet?  

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav h) 

• Direkte berørte tilstøtende eiendom i Einavegen 925 som får endret adkomst.   
• Statens vegvesen som eier av Rv.4 
• Vestre Toten kommune som planmyndighet og forvalter av viktig naturtype.  
• Vestre Toten kommune som skoleeier av Thune skole 
• Eina sportsklubb 

b) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles om planoppstart? 

jf. § 1, andre ledd, bokstav h og j) 

Det planlegges å kunngjøre oppstart etter innarbeidet omfang. Det vil bli innebære at følgende berørte 
myndigheter og interessenter varsles: 

• Fylkesmannen i Innlandet  
• Innlandet Fylkeskommune 
• Statens vegvesen 
• NVE 
• Elvia 
• Berørte naboer etter matrikkelen 

 

I tillegg til formelle varslingsbrev vil det bli avholdt dialogmøte med Statens vegvesen som eier av Rv4 
vedr. premisser for utforming av adkomst til planområdet.  

c) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå?  

jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a) 

På grunn av smittesituasjonen i landet må konkrete muligheter for medvirkning drøftes nærmere med 
Vestre Toten kommune.  

 

Vurdering av åpne møter, enten ved oppstart av planarbeid og /eller ved offentlig ettersyn vurderes 
nærmere i samråd med Vestre Toten kommune.  
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8. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning  

jf. § 1, andre ledd, bokstav l)  

a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

jf. KU-forskriften § 6 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav a) 

Begrunnelse:  

Det fremkommer av plan og bygningslovens § 4.1, Planprogram, at:  

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av 
planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Kongen kan 
ved forskrift gjøre unntak fra kravet om planprogram for reguleringsplaner. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som 
antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes 
ordinært av planmyndigheten. 

Planforslaget omhandler ikke tiltak nevnt i vedlegg I til KU forskriften, som følge av 
avvikende arealdisponering fra kommuneplanen, er det på vurdert at planforslaget 
uavhengig av dette kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn, og at det 
planen skal behandles etter KU-forskriftens § 6.  

Ja: ☒ Nei:☐ 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav b) 

Begrunnelse: 

Planforslaget innbefatter ikke tiltak eller endring av forhold nevnt i vedlegg  

Ja: ☒ Nei:☐ 

b) Planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. 

jf. KU-forskriften § 8 

Faller inn under kriteriene i § 8, 1. ledd bokstav a) 

Begrunnelse:  

Innenfor planområdet finnes utvalgt naturtype Slåttemark, med svært viktig verdi. 
Fra veileder «Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i 
forskrift om konsekvensutredninger» fremkommer det at:  

Dersom en plan eller et tiltak kan forringe en utvalgt naturtype når det gjelder 
utbredelse eller forekomstenes økologiske tilstand, kan dette normalt utløse 
konsekvensutredning. Ved vurdering av om naturtypen kan bli forringet, må det 
blant annet legges vekt på hvilken virkning tiltaket kan forventes å ha på 
forekomsten, hvor utbredt naturtypen er og hvilken verdi den aktuelle forekomsten 
har for naturtypen som helhet. 

 

 

Ja: ☒ Nei:☐ 
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c) Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 
vurdering etter § 11 eller § 12 

jf. KU-forskriften § 9 

For planer etter plan- og bygningsloven skal opplysninger etter denne paragrafen foreligge før 
oppstartsmøte. Forslagsstiller skal også selv gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan 
få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 10. Basert på kjent kunnskap skal det gis en 
kortfattet beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle rivningsarbeider 

b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 

c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og produksjon av avfall 

d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser. 

Planinitiativets oppbygging, spesielt med kapittel 4-6 vurderes å dekke opplysningsplikten.  

 

d) Forslagsstillers vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn  

jf. KU-forskriften § 10 

Planforslaget kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 10, på bakgrunn av at planen 
kan komme i konflikt med truede arter eller naturtyper og verdifulle landskap. På bakgrunn av dette 
omfattes planen av tiltak i KU-forskriftens vedlegg II, og § 8 kommer til anvendelse. Planen skal 
utarbeides med konsekvensutredning med planprogram.  

e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning foreligger 

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav b) 

Det er etablert kontakt med fagkyndig v/ Miljøfaglig Utredning AS som vil bistå ved utarbeidelse av 
konsekvensutredning. Det vil bli gjennomført en foreløpig vurdering fra fagansvarlig mht. 
Naturmangfoldsloven §§ 8-12 som vil bli vedlagt ved oppstartsvarselet.  
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9. Foreløpige vurderinger vedrørende utbyggingen og gjennomføring av planen 

Kommenter kort forhold 
som kan være viktige for å 
gjennomføre planen. 

Utforming av kjøremønster vil være et sentralt punkt.  

 

 

Er det behov for 
rekkefølgebestemmelser for 
å løse utfordringer utenfor 
planområdet? 

Ja:  

Har forslagsstilleren behov 
for å inngå 
utbyggingsavtale? 

Nei 

Overordnet framdriftsplan 
for planen inkludert behov 
for senere dialogmøter 
mellom kommunen og 
forslagsstiller, jf. 
planforskriften § 2, andre 
ledd bokstav f) og g) 

Det påregnes ordinær behandlingstid for plansaker. Forslagsstiller legger 
til grunn at det vil det være mulig å gjennomføre en reguleringsplan 
innenfor ca. 1-1,5 år. 

I etterkant av gjennomført oppstartsmøte, vil det bli utarbeidet et forslag 
til planprogram. Planprogrammet vil bli stadfestet av Utvalg for 
Samfunnsutvikling før det videre planarbeidet påbegynnes for fullt.  

 

 

 

Hva ønsker forslagsstiller at 
kommunen skal bidra med 
underveis i planarbeidet? Jf. 
forskriften § 2, andre ledd 
bokstav e) 

Tilgang til eksisterende informasjon om VA, vurderinger vedr. 
brannsikkerhet.  

 

Ønsker forslagsstiller 
parallell prosess plan og 
byggesak, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-15? Jf. 
planforskriften § 2, andre 
ledd bokstav d) 

Nei 

 

10. Spørsmål forslagstiller ønsker avklart 
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11. Bekreftelse på fagkyndighet  

☒ Fagkyndig bekrefter sin kompetanse  

☒ Fagkyndig bekrefter å være kjent med de(n) gjeldende reguleringsplanen(e) og kommuneplanen for 
området 

 

Bekreftelse 

Sted, dato: Kapp, 12.03.2021                                            Fagkyndig: Einar Nordengen 

 

 

 

12. Vedlegg 

1. Forslag til planavgrensning (pdf og sosi-fil) 

2. Naturbase Faktaark, Slåttemark ved Thune skole 

 

 

 

. 

     

https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/

