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Vestre Toten kommune 

 
 

Referat fra oppstartsmøter 

16.4.2021 og 27.10.2021 

  

I oppstartsmøtet legges rammene og mye av grunnlaget for den videre fremdrift og 

planprosess. Kommunen skriver referat.  Referatet vil følge plansaken ved varsel om 

oppstart og som del av beslutningsgrunnlaget ved behandling av planspørsmålet, jf. 

plan og bygningsloven § 12-8. Lovhjemmel for innhold i oppstartsmøte og referat er:  

  

«Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan og 

bygningsloven». (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950) 

 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
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MØTEREFERAT 16.04.2021 

 

 

Kontaktinfo 

 

 

Deltakere: 

Navn Initialer Representerer 

Eirik Bårdsvik Hamre Korsen EBHK Eina sportsklubb 

Einar Nordengen EN Feste Kapp AS 

Ingunn Agnethe Lønstad IAL Feste Kapp AS 

Ole Petter Bergersen OPB 
Vestre Toten kommune, 

eiendomssjef 

Elisabeth (Ilse) Konings EK 
Vestre Toten kommune, 

byplanlegger 

Anne Merethe Andresen AMA 
Vestre Toten kommune, 

arealplanlegger 

 

 

 

Saksnavn inkl. 

planid. 
Reguleringsplan for Thune skole 

Saksnummer:  2021/1214 

Møtedato: 16 april 2021 Tid:12.00  

Møtested: På Teams 

Referent: Elisabeth (Ilse) Konings 
Datert: 16 

april 2021 
 

Forslagstiller  Vestre Toten kommune v/bygg og eiendomsavdelingen  

Fakturaadresse 
Postboks 84, 

2831 Raufoss 

 

 

Plankonsulent 

m/organisasjonsnummer 
Feste Kapp AS, 992979321 

Kontaktperson kommunen Anne Merethe Andresen 
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MØTEREFERAT 27.10.2021 

 

 

Kontaktinfo 

 

 

Deltakere: 

Navn Initialer Representerer 

Einar Nordengen EN Feste Kapp AS 

Anne Merethe Andresen AMA 
Vestre Toten kommune, 

arealplanlegger 

 

  

Saksnavn inkl. 

planid. 
Reguleringsplan for Thune skole 

Saksnummer:  2021/1214 

Møtedato: 27 oktober 2021 Tid:12.30  

Møtested: På Teams 

Referent: Anne Merethe Andresen Datert:  27.10.2021 

Forslagstiller  Vestre Toten kommune v/bygg og eiendomsavdelingen  

Fakturaadresse 
Postboks 84, 

2831 Raufoss 

 

 

Plankonsulent 

m/organisasjonsnummer 
Feste Kapp AS, 992979321 

Kontaktperson kommunen Anne Merethe Andresen 
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1. Planinitiativet, hovedutfordringer og gjeldende planer 

Formålet med planen  

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

Hensikten med planen.  

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 og Vestre Toten kommune ønsker 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. Det foreligger en intensjonsavtale. 

 

Framtidige arealformål 

Offentlig eller privat tjenesteyting - undervisning 

Idrettsanlegg 

Diverse samferdselsanlegg 

 

 

Planavgrensning (legg ved sosifil og pdf) 

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

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

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

 

 

 

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

- I planområdet er det registrert viktige naturtyper og trua arter. Slåttemark er utvalgt 
naturtype.  

- Omdisponering av LNF arealer til utbyggingsformål. Det vurderes erstatningsarealer der 
arealer avsatt til idrettsanlegg tilbakeføres til landbruk. Hvordan skal disse 
omdisponeringene sikres?   

- Utvidet bruk av avkjørsel til RV4 
- Byggegrense til RV4 
- Adkomstveg til hytta i Einavegen 925 (147/2) må omlegges.  
- Må lysløypetrasè omlegges? 
- Myr i området. Behov for grunnundersøkelser?  
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- Eiendom hvor idrettshallen er planlagt er privat eid. Ifølge Eina sportsklubb er eier villig til å 
avstå grunn; dette bør bekreftes.  

- God nok slokkevannskapasitet?  
 

Kommunen mener at planforslaget bør legges fram for Planforum for avklaring før det varsles 

oppstart. Det kan være behov for å justere planavgrensningen, og det vil trolig bli krevd å vurdere 

alternative plasseringer. Saken var i planforum 18.5.2021, og innspill om naturmangfold er fulgt 

opp og med avklarende møte med Statsforvalter og fylkeskommune den 14.10.2021. 

 

Gjeldende planstatus  

Plantype/-navn Vedtatt-dato Formål som blir berørt 
Endres/ erstattes/ 

oppheves 

Kommuneplanens 

arealdel 
27.11.2014  

Offentlig eller privat tjenesteyting 

LNF 

 

LNF endres 

    

Ved varsel om oppstart skal det tydelig angis og varsles hvordan status for gjeldende planer i området 

endres, jf. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

2. Retningslinjer og planer 

Nasjonale, regionale føringer og kommunale føringer – særlig relevante 

Nasjonale føringer  

Alle føringer finnes her: 
 
Kommunal planlegging - regjeringen.no  
 
Kommunen forventer at alle aktuelle nasjonale føringer blir omtalt i 
planbeskrivelsen. 
 

Regionale føringer  

Innlandstrategien  

Noe der? 

Alle andre aktuelle føringer finnes her:  

Regionale planer - Innlandet fylkeskommune  

 

Kommunen forventer at alle aktuelle regionale føringer blir omtalt i 
planbeskrivelsen. 

Kommunale 

føringer 

 

Alle aktuelle føringer finnes her: 

 

Overordnet planverk 

Cl Va-norm 

Kommunen forventer at alle aktuelle kommunale føringer blir omtalt i 
planbeskrivelsen. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/kommunal-planlegging/kommuneplanlegging/id418034/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/innlandsstrategien-2020-2024/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/regionale-planer/
https://www.vestre-toten.kommune.no/politikk-og-innsyn/rapporter-og-planer/
https://www.vestre-toten.kommune.no/politikk-og-innsyn/rapporter-og-planer/
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Kommuneplanens 

arealdel, 

Bestemmelser  

 

Særlige relevante kapitler 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, samt retningslinjer for dette 
§ 1-12 Funksjonsklasse riksveg – meget streng holdning 
 
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget har ivaretatt krav 
som framgår av disse kapitlene i planbeskrivelsen.  
 

Kommuneplanens 

arealdel, 

Retningslinjer  

Ingen relevante  

Andre kommunale 

vedtak  
Trafikksikkerhetsplanen; hjertesone. Dette må utredes i planarbeidet. 

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir 

de? 

 

 

- Krav til diverse fagvurderinger/ -utredninger 
- Krav til utforming mht. uu/ tilgjengelighet 
- Nødvendig å vurdere parkeringsbehovet (bil, sykkel, buss) 
- Diverse krav til utforming av skilt.  
- Krav til utearealene for barn- og unge 
- Krav til støy (T-1442) 

I hvilken grad vil den 

foreslåtte planen 

følge opp disse 

føringene? 

 

Vurdere konsekvens for: 

- Landbruk, natur, friluftsliv 
- Helse, miljø og sikkerhet 
Imøtekomme alle kommuneplanens intensjoner og bestemmelser?  

 

Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner i området og tilgrensende  

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke føringer gir 

de? 

Ingen 

 

I hvilken grad vil den 

foreslåtte planen 

følge opp disse 

føringene? 

Ikke relevant 
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Planfaglige tema for planarbeidet  

jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c)  

Universell 
utforming 

Kan planen ta hensyn til universell utforming og hvordan? 

 

TEK 17 legges til grunn for utforming av bygg og uteanlegg. Kommuneplanens 

intensjoner om høye ambisjoner på dette legges til grunn. Området må være 

intuitivt å forstå for alle.  

 

Teknisk 
infrastruktur;  

veg, slokkevann, 
vann, avløp, 
renovasjon, 
bredbånd, strøm 

Behov for omlegging/ oppgradering av eksisterende infrastruktur? 

 

- Utvidet bruk av avkjørsel. Avklares med Statens vegvesen/ Planforum 
- Byggegrense mot RV4 er 50 meter. Avklares med Statens vegvesen/ 

Planforum 

- Hvordan utformes Hjertesonen. Her er det viktig med en god prosess 

sammen med skole og FAU. Dette har allerede vært tema i en pågående 

prosess. 

- Adkomstveg til hytte må omlegges. Dette kan medføre en færre 

avkjøringer til riksvegen. 

- Lysløype. Denne er ikke i bruk og ønskes nedlagt. Traseen mellom skolen 

og nytt anlegg kan bli ny korridor mht. naturmangfold og må da få krav om 

skjødsel. 

- Behov for skolebusser/ holdeplass? Avklares med Innlandstrafikk. 

- Slokkevannskapasitet? Den er tidligere beregnet til 13 ltr/s ved Thune 
Skole. I etterkant er det bygget nytt høydebasseng. Kapasitet er økt, men 
det er ikke foretatt ny beregning. Dette må utredes. Avklares med TD/ 
Eiendom.  

- Parkeringsbehovet må vurderes. 
 

Saken meldes inn til Planforum for avklaring. De punktene en ikke rekker å få 
avklart der tas direkte med berørt part/ myndighet. Det skal tas kontakt med 
kommunens driftsavdeling ifm. slokkevann, vannforsyning og avløp. 

 

Rekkefølgekrav:  

- Godkjente tekniske planer (veg, slokkevann, vann, avløp, renovasjon, 

bredbånd, strøm osv.) før byggetillatelse kan gis.  

 

Overvann 
Overvann må løses på egen grunn. Det skal tas kontakt med 

kommunens driftsavdeling for ev. avklaringer.  

Blå/ grønne løsninger. Kunstgressbane? Granulat? Trolig. Filtrering før 

avrenning. Nye forskrifter fra idrettsforbundet. Trond Erik Slettum – kan dette. 

Kunstgress VTK u-skole har ny type gress uten innfyll! Erfaringer etter vinteren. 

Må være miljøvennlig. 
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Byggegrense  Veg, jernbane, vassdrag, kraftlinjer osv. 

 
Riksveg 4:  
- Streng holdning til avkjørsler, og 50 meter byggegrense. 

Det er ønskelig at det gjennom planprosessen oppnås en redusert 
byggegrense. Behov for avklarende møte med SVV – se referat fra planmøte 
den 18.5.2021? 
 

Støy Er området utsatt for støy? Behov for støyfaglig utredning? 

Området ligger i gul sone og er utsatt for støy fra riksveg 4.  
- Skole er i T-1442 definert som støyfølsom bebyggelse. Hvordan brukes rom 

i eksisterende skole i støysonen? Fasade utbedret? Uteareal beskyttet? 

- Idrettshall støyfølsom bebyggelse? 

- Behov for avbøtende tiltak? 

 

Parkering Hvor mange parkeringsplasser skal det tilrettelegges for i planen? 

- Behov i skoletiden (bil og sykkel)?  

- Behov på ettermiddag/ kveld (bil og sykkel)? 

- Lading (bil og syklel)? 

- HC-parkering og sykkelparkering nærmest innganger 

 

Uteoppholds-
arealer 

Hvordan er det tenkt å legge til rette for gode uteoppholdsrom?  

Hvordan er skolegården? Behov dekket i dag? Støy? 

Hva med uteoppholdsareal utenfor hall? Hva skal det inneholde?  

Gangareal mellom skole og hall? Husk hjertesone!  

Det er en pågående prosess mht. Hjertesone. Medvirkning må sikres. 

 

Viktig at planarbeidet svarer på disse spørsmålene. 

Barns interesser Hvordan kan barns interesser ivaretas i planen? Skal det gjennomføres 
registreringer for barnetråkk? 

Hvordan er det tenkt å løse lekeplass i planen? 

Hvor langt er det eventuelt til nærmeste nær- eller områdelekeplass? 

 

Trafikksikkerhet og samlokalisering: 

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.  
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Det er positivt at sportsklubbens aktiviteter trekkes nærmere Eina sentrum der 
flest bor, enn dagens lokaliseringer ved Blilie og Prestmarka. Det er 
trafikksikker gang- og sykkelveg fra Eina sentrum til skolen, og videre til langs 
riksvegen helt fram til Eina kirke 5-6 km. sørover. 

 

Pågående arbeid med «Hjertesone» ved skolen innarbeides i planarbeidet. 
Bilfri sone skal defineres og det skal planlegges dropp-soner for elever som 
kommer med buss og for foreldre som kjører barna. 

 

Folkehelse Hvordan kan planen bidra positivt til god folkehelse? 

- Tilbud om nye aktiviteter inne i hall 

- I sykkelavstand for mange brukere. 

- Gjennomføring av hjertesone 

- Sykkelparkering, mulighet til ladning av sykler. 

- Omlegging/ opprettholdelse av lysløype? Lysløypa er ute av drift. 

Skiløypetrase for skolens bruk er avtalt med grunneier. 

 

Estetikk og 
arkitektur 

Hvordan ivaretar planen de estetiske spørsmål og hvordan kan planen være 
med å fremme god arkitektur? Materialvalg, høyder, plassering og 
belysning. 
 
Ny flerbrukshall planlegges 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. Som eksempel blir flerbrukshall i Biri nevnt. 
 
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.  
 
Bygge i trekonstruksjoner, Fasader. Oppdaterte skisser ligger på 
www.Einasportsklubb.no  Eksempel fra Biri. Mørkebrunt tre. 
 

Connected living Ikke direkte relevant. Uformell møte-/ sitteplass ved hallen kan likevel være 
viktig. 

Byrom 
Ligger planen i et byrom? Hvilke konsekvenser får planen for byrommet? 
 
Ikke relevant. Kulturlandskapet er «målestokken» her. Er planlagt + innsyn også 
inne.????? 
 

Landbruk 
Berører planen landbruksområder? JA. 
 
En del av planområdet (Del av 147/2, Vegard Thune, (Einavegen 925) har LNF 
formål. Dette skal konsekvensutredes. LNF formål utgjør 18,6 dekar av 
planområdet. Hvilken kvalitet har disse? 

http://www.einasportsklubb.no/
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De 2 idrettsanleggene (Prestmarka og Blilie) vil bli foreslått tilbakeført til 
skogbruk Prestmarka, mens deler av det nordre idrettsanlegget ved Blilie som 
har en utstrekning på om lag 12,5 dekar bli foreslått tilbakeført til jordbruk.  
Det vil gjennom dette kunne tilbakeføres et nesten tilsvarende stort areal som 
det bruks (utvidelse ved Thune skole). Hvilken kvalitet har disse? 
 
Foreløpig vurdering fra kommunens landbruksrådgiver er at tiltaket er viktig for 
samfunnsutviklingen og at landbruksinteressene kan vike for dette. Hvordan 
gjennomføring av «bytting av arealer» skal sikres i planen bør avklares. 
 
Saken bør forelegges Planforum tidlig (Planforum den 18.5.2021). 

Kulturminner Berører forslaget kjente kulturminner/kulturmiljø/bygningsvern? 

 

Planområdet berøres ikke av kjente kulturminner 

 

Naturmangfold 
Berører forslaget viktig natur og eventuelt hvilke områder/arter? JA 
 
Saken bør forelegges Planforum tidlig. (Planforum den 18.5.2021.) 
 
Utredes etter Naturmangfoldsloven §§ 8-12.  
Det er ønskelig at Miljøfaglig Utredning gjør en vurdering som kan legges med 
til Planforum. Det videre planarbeidet, inkludert konsekvensutredning vil 
vurdere forholdet til naturmangfoldet nærmere.  
 
Planforum ønsket alternative plasseringer vurdert. Dette er gjort. Eget møte 
med Statsforvalteren/ Innlandet fylkeskommune den 14.10.2021 avklarte at 
det kan jobbes videre med opprinnelig alternativ hvis dette ble justert slik at 
NML-registreringer i området 1 og 2 bevares og at korridor/ område 3 erstattes 
med ny korridor via lysløypetrase langs sørøstsiden av skolegården. Masser fra 
område 3 kan bevares i voll rundt banen. Områdene må sikres i planen. 
 

Miljø og klima Fjernvarme, energieffektivitet (solceller osv.), materialvalg, ladepunkter osv. 

Lite energikrevende virksomhet.  
 
Det er foreløpig ikke planlagt å bruke tak som fordrøyning eller grønt tak da det 
planlegges for saltak. Hva med solcellepanel? Initiativtaker ser nærmere på om 
noe av dette kan være aktuelt, samt om det kan etableres ladepunkter for 
elbiler (og el-sykler?). 
 
Ikke solceller – ikke lønnsomt. Strøm fra Eidiva. Massivtre Hunton treisolasjon. 
Enova har midler:  
https://www.enova.no/bedrift/stotte-til-energi--og-klimatiltak-i-virksomheter/  
 

 

https://www.enova.no/bedrift/stotte-til-energi--og-klimatiltak-i-virksomheter/
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Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 

jf. Planforskriften § 1 andre ledd bokstav i)   

Flom 

Er området utsatt for flom? Sjekk NVE’s faresonekart, aktsomhetskart og 
flomvegkart. 

 

Det er ikke kjent at området er ikke utsatt for flom. Hva med framtiden? 

Myr? Se grunnforhold. 

Skred  

Er det fare for skred i bratt terreng? Sjekk NVE’s faresonekart og 
aktsomhetskart. 

 

Ingen kjente. 

Grunnforhold 

Kan området ha ustabil byggegrunn? Kan området ha forurenset grunn 
(radon)? 

 

Til dels myrlendt. Radonforekomst ukjent. Grunnforhold må avklares.  

 

Trafikkforhold 

Hvordan er trafikkforholdene i området? Er området utsatt for trafikkulykker? 

 
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. Behov for andre tiltak? Må avklares med Statens 
vegvesen. 

 

Luftforurensning 

støv og luft 

Er luften i området forurenset og utsatt for støv og lukt? 

 

Vurderes i planprosessen 

Ikke kjent 

Brann- og 

eksplosjonsfare 

 Sikrer planen forhold til brann? 

 

Virksomhet i sørøst (Toten Metall) er nylig vurdert – se reguleringsplan. Ev. 
andre forhold vurderes i planprosessen. 

 

3. Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet 

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

a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet?  

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

- Landbruk 

- Natur 

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

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

Når planen skal varsles til oppstart har kommune en liste som skal sendes til Feste 

Kapp AS. 

- Statsforvalterens, fylkeskommunens og Statens vegvesens interesser er direkte berørt.  
- Lokalt idrettslag/ skilag (lysløype). 
- Aktuelt for hele Eina skolekrets. 
- Thune skole, FAU og barnehage 
- Berørte og naboer 
- Kommunale 
- Eina Vel, Eina sanitetsforening  

 
Sportsklubben møte 30. mai  
 

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

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

 

Når planprosessen starter opp, skal dette (ifm. smittevern) diskuteres nærmere. 

 

d) Hvilke møter er relevant å holde? 

☒ 

Regionalt planforum  

tidlig dialog med 
regionale 
myndigheter 

- Naturforekomster 
- Landbruksinteresser 
- Adkomst(er) fra riksveg 4 + byggegrense 

☒ 
Informasjonsmøte/ 

åpent møte  
Form blir avklart i planprosessen 

☐ 

Andre 
informasjonstiltak/ 

avklaringer 

 

☒ Samarbeid Med kommunen, temamøter hjertesone. 

☐ Annet  
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4. Konsekvensutredning  

jf. § 1, andre ledd, bokstav l)  

 
Vurdering om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 

kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

 

§ 6 Ansvarlig myndighets vurdering av forslagsstillers vurdering  

jf. KU-forskriften § 6 

Enig i forslagsstillers vurderinger ☒ Uenig i forslagsstillers vurderinger ☐ 

Begrunnels
e: 

 

 

a) I strid med kommuneplanens formål.  
b) Innebefatter ikke tiltak / endring nevnt i vedlegg (krysset feil her?) 

§ 11 Ansvarlig myndighets vurdering av planer etter § 8 første ledd bokstav a 

Skal planen vurderes etter § 11? Ja: ☒ Nei: ☐ 

Begrunnelse: 

 

 

- Forekomster av viktig naturtyper/ truede arter. 

- Landbruksinteresser 

 

5. Utbygging og gjennomføring 

Utbygging- / gjennomføringsavtale 

☐ 

☐ 

☐ 

 

Utbyggingsavtale etter pbl kap. 17   
Gjennomføringsavtale etter pbl. 
kap. 18  
Krav om utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg  

Det er inngått en intensjonsavtale mellom Eina 
Sportsklubb og kommunen. Intensjonen er at 
kommunen/ skolen skal leie hallen av sportsklubben 
framfor å ha egen gymsal. 
 
Det er foreløpig uklart om det anlegg som 
kommunen skal ta over. Dette kan være parkering 
eller tilkomstveger osv. 
 
Eina sportsklubb er i dialog med grunneier om leie/ 
kjøp av grunn. Det er ikke avklart om det er Eina SK 
eller kommunen som skal så som eier/ leier av 
arealene. 

Aktuelle rekkefølgekrav 

☒  Rekkefølgekrav innenfor 

planområdet 

☒  Rekkefølgekrav utenfor 

planområdet  

Innenfor planområdet: Flere mht. ferdigstillelse av anlegg. 

Utenfor planområdet: Tilbakeføring av landbruksområder. 

Avklares i planforum. 

Eiendomsgrenser 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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Behov for oppmåling 
Ja, grenser er usikre. Oppmåling bør rekvireres raskt. 

Fradeling må avvente planprosessen. 

 

6. Framdrift og felles behandling 

☒ Forslagsstillers planlagte dato for varsling Etter planforum. Juni.Planprogram. 

☒ 
Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse 

av komplett planforslag  

Høsten 2021 eller innen nyttår. 

Tippemiddelsøknad nyttår 2021, forutsatt 

at, men realisme. Årsmøte i mai. 

Grunnlaget er på plass. 

Budsjett 2022 til hjertesone 

☐ 

 
Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første vedtak i saken er 12 uker 

☒ 

 

 

Saken er prioritert 

Førstegangsvedtak antas å bli fattet 

Mål for planvedtaksdato 

(avhengig av høringsuttalelser og behov 

for planendring/ tilleggsutredninger mm.) 

 

☒ Parallell prosess plan og byggesak: Ved 1. gangsbehandling.?  

☒ 

Forslagsstiller er informert om at Kravspesifikasjon med sjekkliste for 

reguleringsplanforslag skal fylles ut og leveres sammen med komplett planforslag. 

Manglende sjekkliste medfører retur av planforslaget. 

☒ 
Forslagsstiller er informert om at plankartet skal utarbeides i henhold til koordinatsystem/ 

projeksjon 

 

7. Spørsmål som forslagsstiller ønsker avklart 

 

Feste: «Thune skole og sportsanlegg» med fotballbane 

 

 

8. Oppstart av planarbeid 

jf. planforskriften § 3, andre ledd og pbl §12-3, fjerde ledd og pbl § 12-8 

 

Kommunen anbefaler planoppstart. 

 

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

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på 
det tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte 
utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i 
rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til 
endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra 
offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring 
av fremdriften for prosjektet. 

 

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er 
avtalt nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter 
en periode avslutte saken. 

 

Illustrasjoner og rapporter som skal vedlegges planforslaget 

Se kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 

☒ Situasjonsplan 
Innunder hvert punkt skal du fylle inn det som har blitt diskutert 

i møtet, som går utover kravspesifikasjonen.  

☒ Snitt og oppriss  

☒ Fotomontasje, perspektiv Allerede gjort, kan brukes 

☒ 3D-modell Pga. sol/ skygge 

☒ Sol- og skyggeillustrasjoner Skole og barnehages uteområder.  

☐ Lengde- og tverrprofiler veg  

☒ ROS-analyse  

☒ VA-rammeplan  

☒ Overvannshåndtering  

☐ Flomvurdering  

☐ Kulturminnedokumentasjon  

☒ Støyfaglig utredning refleksjoner 

☒ Barnetråkk Brukes området av barn i dag? Info fra skole 
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☒ Trafikkanalyse Enkel 

☐ Mobilitetsplan  

☐ Landskapsanalyse 3d   

☒ Naturmangfoldrapport  

☐ Forurensningsrapport  

 

 


