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Tema:  Vestre Toten kommune - Reguleringsplan for Thune skole og Eina Sportsanlegg 

 

Møtet ble avholdt på teams. Møteleder Kristin Ryen Reithaug, 
kristin.ryen.reithaug@innlandetfylke.no  

 

Deltakere: 

 

Ole Petter Bergersen , Vestre Toten kommune - 
eiendomssjef 

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

Gaute Thomassen, Vestre Toten kommune, 
miljørådgiver 

Gaute.Thomassen@vestre-
toten.kommune.no  

Ilse Konings (Vestre Toten kommune, byplanlegger) 
elisabeth.konings@vestre-
toten.kommune.no  

Anne Merethe Andresen (Vestre Toten kommune, 
arealplanlegger) 

anne-merethe.andresen@vestre-
toten.kommune.no  

Einar Nordengen, Feste Kapp AS en@feste.no  

Hans Olav Egge, Feste Kapp AS hoe@feste.no  

Ingunn Lønstad, Feste Kapp AS il@feste.no  

Eirik Hamre Korsen, Eina Sportsklubb einask.leder@gmail.com  

Annbjørg Backer, IFK annbjorg.backer@innlandetfylke.no  

Phillip Mellison fmoppme@statsforvalteren.no 

Solveig Rindhølen, Statsforvalteren sorin@statsforvalteren.no  

  

Astrid Kristiansen, SVV astrid.kristiansen@vegvesen.no  

  
 
 
 

Tema Merknader 

 Thune skole skal leie seg inn i flerbrukshallen på dagtid og 
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Kommunen/forslagstiller 
orienterer om planen 

Hallen skal bygges i nærheten av skolen men er i strid med 
arealplan. KU er derfor nødvendig. 
«Kinderegg» for å få løst felles behov- Skolens behov for 
gymsal og felles idrettsanlegg sportsanlegg med flere 
funksjoner.  
Utforming-jr. flerbrukshallen på Biri, med utstrakt bruk av 
treverk 
Det er kjente problemstillinger knyttet til naturmangfold- 
slåttemark (3 delområder) i planen som også vil berøre 
planten Solblom. Spm. om mulig flytting av rødlistede arter? 
Hvor stor grad berøres området? «traktorvegen» vil gå tapt.  
Delområde 2 ved veien er gjenstand for gjengroing og kan 
være årsaken at Solblom ikke er funnet her nå, kan muligens  
ivaretas ved tilpasning inne på skoleområde med 
parkeringsarealer. Alternativet for kommunen er å bygge ny 
gymsal. 
 

Naturmangfold SF: (Skriftlig innspill til møtet) 
Som jeg skrev til deg sist er vi enige i de vurderingene som 
Miljøfaglig Utredning har gjort knyttet til hvilke deler av 
slåttemarka som er mest verdifulle, samt aktuelle avbøtende tiltak, 
dersom det blir aktuelt å etablere flerbrukshallen her.  
  
Vi mener likevel at det er svært uheldig dersom ei allerede lita 
slåtteeng splittes opp som følge av det planlagte tiltaket, og mener 
derfor at denne slåttemarka må bevares i sin helhet. Dette 
begrunner vi med følgende: 

• Slåttemark er en kritisk trua naturtyper og i tillegg en 
utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. I NML §§ 52-
56 presiseres det bl.a. at det skal tas særskilt hensyn til 
forekomster av utvalgte naturtyper for å unngå forringelse 
av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske 
tilstand. 

• Slåttemarka ved Thune skole representerer en svært viktig 
restbiotop av slåttemark og har også en verdifull forekomst 
av rødlisteartene solblom og enghaukeskjegg. 

• Det er generelt få lokaliteter med intakt slåttemark igjen i 
kommunen, og det er derfor spesielt viktig å ta vare på de 
få som fortsatt eksisterer. 

  
Vi mener det må utredes alternative arealer for etablering av en 
flerbrukshall, slik at hensynet til verdifullt naturmangfold kan 
ivaretas. 
 
Spørsmål fra kommunen om det er grunnlag for innsigelse? 
Det er ikke sagt direkte at det er grunnlag for innsigelse, men 
må forstås som at det er en mulighet for det. 
Viktig med tydelig og tidlig dialog- få med beskrivelse av 
alternativer som er med og vurdert inn. 
Komm: Alternativer for plassering: på den andre siden i 
skolen- der er det landbruksarealer. Ev. i skogen? 
Viktig for kommunen å vite om forhold tidlig slik at det ikke 
brukes mye ressurser på planarbeidet som ikke er realistisk. 
SF: Begrepet i våre uttalelser som: «vesentlig i strid med 
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nasjonale interesser» må oppfattes som at det vil bli vurdert 
en innsigelse.  
 
 
 

Landbruksinteresser LNF SF: Berørt skogareal-sjelden vi har innsigelse til slike arealer.  
Spm fra kommunen-Alternativ plassering på landbruksareal? 
Hvordan det stiller det seg? På vestsiden av skolen- dyrket 
mark? 
SF: Vanskelig å si noe konkret om dette. 
Kan være behov for dialog med nærmere diskusjon av de 
ulike problemstillingene- inkludert det som knytter seg til 
naturmangfoldloven. 
 
 

Avkjørsel og byggegrense mot 
R4¤ 

SVV: Planlagt ny hall skal ligge i flukt med skolen? 
Eksisterende bygg ligger i dag 30 m. 
Bilbasert bruk og utfordrende mht skolebruken betenkelig å 
legge slike anlegg der en burde legge det mer sentrumsnært. 
Avkjørsel- Det er dobbel sperrelinje som kanskje er et 
trafikksikkerhetstiltak. Ikke registrert ulykker etter etablering av 
sperrelinjen. ÅDT i avkjørsel og ÅDT på vegen er avgjørende 
for utforming av avkjørsel. 
Viktig med en trafikkanalyse av hvor mye trafikken øker pga. 
etablering av tiltaket. 
Spm. om passeringslomme må omhandles i en utredning..  
Spm fra komm. om hvem som bekoster en ev. 
passeringslomme eller trafikksikkerhetstiltak? Hovedregelen 
er at det er den som utløser behovet som må bekoste dette.  
SVV  kommer med en konkret tilbakemelding på dette. 

 SVV: arbeid med «hjertesone» er veldig bra å få inn i planer 

  

Oppsummert Prosjektgruppen vurderer videre prosess ev. eget møte med 
SF.   

 
 
 
 


