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Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering av 
Biri vannbehandlingsanlegg med 
konsekvensutredning, Gjøvik kommune 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for vannbehandlingsanlegg, ledningsnett og 
råvannspumpestasjon. I tillegg varsles med hjemmel i plan- og bygningsloven 
§§ 12-14 og 12-8 oppstart av arbeid med å oppheve del av Reguleringsplan for 
Biri Travbane m.m. (planID 05020113), og del av Reguleringsplan 
Sigstadplassen (planID 05020419).  

Forslagsstiller er Gjøvik kommune og COWI AS er plankonsulent. 

Konsekvensutredning 
Planen skal konsekvensutredes etter vurdering av KU-forskriftens § 8, uten 
planprogram. Punktene fra vedlegg II som fastsatte at planen må 
konsekvensutredes er 10 j) Vannledningsanlegg over større avstander og 11 j) 
Næringsbygg, her bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål. 

Plantema som skal utredes særlig i konsekvensutredningen er landskap, 
friluftsliv, naturmangfold, og jordressurser (jordvern). 

Det er flere undertema som skal utredes ytterligere i egne rapporter, som: 
trafikk, forurensning ved avrenning av masser (vannmiljø), forurensning av 
støy, og energibruk/energiløsninger.  

Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt vannbehandlingsanlegg 
og adkomst fra Fautvegen, råvannspumpestasjon med adkomst fra 
Lillehammervegen, og ledningstrase på Biri. Det er i gjeldende hovedplan for 
VA 2020-2031 vedtatt at det skal etableres en reservevannforsyning mellom 
Gjøvik og Biri innen 2025. Detaljreguleringsplanen er en del av dette arbeidet. 

Regionale og statlige myndigheter, interesseorganisasjoner, vel og 
foreninger 

NO 979 364 857 MVA 
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Ledningstrase skal gå fra gbnr. 179/59 sør for eksisterende pumpestasjon, 
videre over jordet på Skumsrud/Skumsrudvollene og til Sigstadplassen. 
Vannbehandlingsanlegget vil ligge syd for Skumrudsvegen i regulert område 
for grøntstruktur/friområde eller i næringsområde på gbnr.133/187. 

Planområdet  
Planområdet strekker seg over et større område og starter sør for 
Svennesvollane og vest for Biri Travbane. Fortsetter sørover under E6 og over 
Skumsrud gård og til Sigstadplassen. Adkomst til råvannspumpestasjonen vil 
være fra Lillehammervegen, og adkomst til vannbehandlingsanlegget vil være 
fra Fautvegen. Det varslede planområdet er på ca. 92,1 daa og omfatter deler 
av 133/76, 133/187, 179/59, 179/37, 179/1. 

 

Figur 1 Planavgrensning 
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Tiltak som skal gjennomføres i forbindelse med planforslaget: 

› Nytt vannbehandlingsanlegg på gbnr. 133/76, med adkomst fra Fautvegen 
mellom gbnr. 133/187 og 133/162.  

› Ny råvannspumpestasjon nord for Biri travbane ved eksisterende 
pumpestasjon, på gbnr. 179/37. Bygget vil ha to etasjer under terreng og 
en etasje over terreng. 

› Fra Mjøsa til ny pumpestasjon og videre til det nye 
vannbehandlingsanlegget ved Skumsrudvegen, skal det legges til rette for 
ny ledningstrase over jordene ved Skumsrud gård.  

› Legge til rette tilknytningspunkt fra Skumsrudvegen i nord og Fautvegen i 
sør. Skal kobles opp mot eksisterende VA-nett og eventuelt 
fjernvarmeanlegg. 

› Riving av eksisterende pumpestasjon fra 70-tallet som ligger på gnbr. 
179/37. 

 
Høring og medvirkning 
Det er avholdt oppstartsmøte med Gjøvik kommune. Kunngjøringen med alle 
varslingsdokumenter og oppstartsmøtereferat finner man på kommunens 
hjemmeside om Planer til høring www.gjovik.kommune.no/planer-til-horing/.  

Medvirkningsmøte 
Medvirkningsmøte skal holdes 20.02.23 kl. 17-19.00 på Honne hotell. 

Eventuelle spørsmål, innspill eller merknader til varsling av oppstart må rettes 
skriftlig til COWI AS v/ Katrine Haugesten per brev til postboks 123, 1601 
Fredrikstad, eller på e-post til kahn@cowi.no. Frist for innsendelse er 6. mars 
2023. Vennligst merk henvendelse med forslagsstillers navn eller 
referansenummer A233798. 

 
Med vennlig hilsen 
for COWI AS 

 

 
Katrine Haugesten 

Vedlegg: 

› Planinitiativ 
› Vurdering av behov for konsekvensutredning 
› Oppstartsmøtereferat 
 

http://www.gjovik.kommune.no/planer-til-horing/

