
 

Vestre Toten kommune  
Plan 

 

 

Postboks 84, 2831 RAUFOSS 
E-post: post@vestre-toten.kommune.no   Internett: www.vestre-toten.kommune.no 

Orgnr. 971 028 300

FESTE KAPP AS 

Postboks 113 Kapp Næringshage 

2858 KAPP 

 
 

Notat fra arbeidsmøte den 22.6.2021 

 
  Saksbehandler Dato 
  Anne Merethe Andresen  

Tlf. 46926383 
22.06.2021 

 

Tilstede: Bjørn Harald Larsen, Miljøfaglig Utredning 
Eirik Korsen Hamre, Eina sportsklubb 
Ingunn Lønstad, Feste Kapp 
Einar Nordengen, Feste Kapp 
Ole Petter Bergersen, VTK/ Eiendom 
Elisabeth (Ilse) Konings, VTK/ Plan 
Anne Merethe Andresen, VTK/ Plan 

 

Bakgrunn for møtet: 

Møtet var en oppfølging av arbeidsmøtet den 11.6.2021; kort oppsummert:  
Planforum den 18.5.2021 påpekte at det var nødvendig å utarbeide alternative 
plasseringer pga. registrerte naturforekomster. Eina sportsklubb hadde derfor sett på 
noen alternative plasseringer av hall og bane for videre diskusjon til et møte den 
11.6.2021. Møtet konkluderte med at det var nødvendig å ha med fagkompetanse på 
naturmangfold inn i denne diskusjonen. Det ble enighet om å ta et nytt møte der 
Bjørn Harald Larsen inviteres med. 

 

Kort referat 22.6.2021: 

Eirik presenterte alternativene for Bjørn Harald, og det ble stilt noen spørsmål til ham: 

Hvor viktig er korridoren mellom område i nord bak skolen og området i sør inntil 
riksvegen? Er det mulig å flytte en slik korridor? 

Korridoren er viktig for spredning av artene. Det er mulig å flytte en slik 
korridor/ etablere ny hvis det gjøres riktig. 
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Det er gjort noen tanker om et ski-lekanlegg nord for skolen. Dette krever noe 
skjøtsel mht. å holde trær nede osv. Vil dette være positivt for forekomsten som 
ligger mellom skolen og dette området? 

Et ski-lekanlegg som krever at trær og busker holdes nede er positivt. Tråkk 
og bruk kan være et avbøtende tiltak hvis slått ikke lenger gjøres. 

Feste Kapp hadde utarbeidet et revidert forsalg som ble vist fram – se vedlegg. Her 
er det forslag om å legge en ny spredningskorridor rundt anlegget i øst og nord. 
 Alternativet unngår de mest viktige områdene, og korridoren erstattes med ny.  

Eirik mente at skissen må bearbeides litt mht. beredskapsveg rundt hallen. 
Kanskje hallen kan flyttes nærmere banen? Kan traktorvegen flyttes slik at den 
ikke berører boligeiendommen? 

 

Hvordan forbereder vi oss til møtet med Statsforvalteren? 

Det var enighet om at det er en absolutt en fordel om vi kan ha med Bjørn Harald inn 
i møtet. Han har problemer med å få til et møte før ferien da de er midt i 
høysesongen. Det er travelt i august også, men han skal prøve å få det til. 

Ilse foreslår at vi lager et lite hefte der alle alternativene vi har diskutert er med, og at 
de vurderingene vi har gjort rundt disse alternativene framkommer. Dette kan være et 
grunnlag for et møte med Statsforvalteren. Møtet sluttet seg til dette forslaget. 

 

Arbeidsoppgaver framover: 

Anne Merethe tar kontakt med Statsforvalteren for et møte. For at Bjørn Harald skal 
kunne bli med må det bli etter ferien/ august. Han kan derimot ikke love at han kan bli 
med i møtet pga. mye feltarbeid i denne tiden. 

Eina sportsklubb ser nærmere på alternativene og sender over kart og sine 
vurderinger til møtedeltagerne. 

Bjørn Harald gjør sine faglige vurderinger av alternativene. 

Ole Petter legger fram alternativene fra Eina sportsklubb for Thune skole og får 
deres vurdering av forslagene. 

Anne Merethe og Ilse legger inn kommunens planfaglige vurderinger av 
alternativene. 

Feste Kapp ser på det opprinnelige, men justerte alternativet som de la fram i møtet, 
sammen med Eina sportsklubb og justerer dette slik vi diskuterte i møtet. De syr også 
sammen dokumentet til slutt. 

 
Med hilsen 
Anne Merethe Andresen 
Arealplanlegger 
 
Etter våre rutiner er dette brevet sendt og godkjent elektronisk uten underskrift. 
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Vedlegg 
1 Plantegning med alle forslag til plassering av anlegg.pdf 
2 Thune skole og flerrbrukshall, 22.06.2021-A2.pdf 

 
Kopi til 
Ole Petter  Bergersen  
Elisabeth  Konings  

 
 

 

 

 




