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Oppstartsreferat  
Detaljregulering for Biri vannbehandlingsanlegg 

 
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, ikrafttredelse 
01.01.2018 

 

Dato: 10. januar 2023 

Sted: Rådhuset/Teams  

PlanID: 0465  

Saksnummer: 22/12666 

 

1. Eiendomsopplysninger 
Gnr/Bnr 133/76, 133/187, 179/59, 179/37, 179/1 

Planområde totalt  92,1 daa 

Adresse  

Eiers navn Gjøvik kommune m. fl. 

 

2. Møtedeltakere og kontaktpersoner  
      jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl,  § 2, andre ledd bokstav h 

Fagkyndig 

Firma COWI AS 

Kontaktperson Lars Erik Smith (prosjektleder) 

Organisasjonsnummer 979 364 857 

E-post lesm@cowi.com 

Telefonnummer 932 49 594 

Adresse Kobberslagerstredet 2 

Postnummer/poststed 1671 Kråkerøy 

Forslagsstiller 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-08-1950
mailto:lesm@cowi.com
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Firma/ Privatperson Gjøvik kommune v/Utbygging 

Kontaktperson Patrick Van Cleef 

Organisasjonsnummer 940 155 223 

E-post Patrick.Van-Cleef@gjovik.kommune.no 

Telefonnummer 903 69 772 

Adresse Kauffeldts plass 1 

Postnummer/poststed 2815 Gjøvik 

Gebyr 

Gebyr faktureres ikke. Det føres timer på internt prosjekt (Utbygging). 

Andre representanter fra forslagstiller 

Firma COWI AS 

Navn Rune Skarstein (fagansvarlig regulering) 

E-post rusk@cowi.com 

Telefon 908 41 810 

 Firma COWI AS 

Navn Katrine Haugesten (prosjektleder regulering) 

E-post kahn@cowi.com 

Telefon  

 Firma COWI AS 

Navn Aleksander Andreassen 

E-post akae@cowi.com 

Telefon  

Gjøvik kommune - planmyndighet  

Hovedkontakt Anna Ekrem (arealplanlegger) 

E-post anna.ekrem@gjovik.kommune.no 

Telefon 908 65 881 

 Arealplanlegger Ragnhild Hoel 

E-post ragnhild.hoel@gjovik.kommune.no 

Telefon  

Gjøvik kommune – andre deltakere 

Fagområde Vann og avløp 

Navn Asbjørn Tufto  

E-post asbjorn.tufto@gjovik.kommune.no 

mailto:Patrick.Van-Cleef@gjovik.kommune.no
mailto:rusk@cowi.com
mailto:kahn@cowi.com
mailto:akae@cowi.com
mailto:anna.ekrem@gjovik.kommune.no
mailto:ragnhild.hoel@gjovik.kommune.no
mailto:asbjorn.tufto@gjovik.kommune.no
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Telefon 975 612 21 

 Fagområde Folkehelse 

Navn Siri Fuglem Berg 

E-post siri.fuglem-berg@gjovik.kommune.no 

Telefon 907 01 011 

 Fagområde Miljørettet helsevern Gjøvikregionen IKS 

Navn Randi Haugen 

E-post randi@mrhv.no 

Telefon 412 17 397 

 

3. Kort om planinitiativet, hovedutfordringer og gjeldende planer 

Formålet med planen  
jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, § 1, andre ledd, bokstav a)  

Hensikten med planen er å legge til rette for nytt vannbehandlingsanlegg (VBA) med adkomst fra 
Fautvegen, råvannspumpestasjon (RVP) med adkomst fra Lillehammervegen, og ledningstrase på Biri. 
Dette er i henhold til gjeldende hovedplan for VA 2020-2031 og vedtak om etablering av 
reservevannforsyning mellom Gjøvik og Biri innen 2025. 
 
Ledningstrase skal gå fra eksisterende pumpestasjon nord for Biri travbane, krysse E6 og gå videre over 
jordet på gården Skumsrud, krysse Skumsrudvegen til ny tomt for vannbehandlingsanlegg på 
Sigstadplassen. Nytt VBA er tenkt sør for Skumsrudvegen i regulert område for grønnstruktur/friområde 
eller i næringsområde BN2 i reguleringsplan for Sigstadplassen (gbnr 133/87). 
 
Foreløpig avgrensning av planområdet gir et planområde på ca. 92 daa. 
 

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

I planinitiativet var det listet opp en del punkter som hovedutfordringer i prosjektet. De fleste av disse ble 
drøftet i oppstartsmøtet. Punktene er referert under. Hvordan de vil bli ivaretatt/behandlet i 
planprosessen refereres i punkt 5b) b) Planarbeidets virkning og tilpasning til landskap og omgivelser i og 
rundt planområdet og 6 Planfaglige tema. 
 
1 Nærhet til Svennesvollene naturreservat 
2 Midlertidig bygg- og anleggsområde – friområde 
3 Verneinteresser i sjø 
4 Turdrag (viltkorridor) ved Sigstadplassen 
5 Ledningstrase over fulldyrka mark 
6 Landtaket i strandsonen går over friluftsområde. 
7 Valg av plassering til vannbehandlingsanlegget. Alternativene er Sigstadplassen på enten næringstomt 
(BN2) eller turdrag (o_GF3).  
 

mailto:randi@mrhv.no
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8 Ev. kulturminner på Skumsrud gård/Skumsrudvollene 
9 Krav til sikring av RVP og VBA fra mattilsynet 
10 Høydekrav til RVP i forhold til 1000 års flom 
11 Krav til materialbruk og arkitektonisk utforming 
12 Byggegrense mot E6 
13 Byggegrense mot ny ledningstrase 
14 Landskapsvirkninger av ny bebyggelse 
15 Samordning av planarbeid på E6  
16 Grunnforhold  

Gjeldende planstatus  

Plantype/-navn Godkjent-
dato Formål som blir berørt 

Endres/ 
erstattes/ 
oppheves 

Kommuneplanens 
arealdel 2020-2032 29.10.2020 

Store deler av området til VBA, RVP og 
ledningstrase ligger innenfor faresone flom, gul 
støysone, nåværende grønnstruktur, offentlig 
eller privat tjenesteyting og LNFR i 
kommuneplanens arealdel.  Det er i dag avsatt 
en 20 meter byggegrense mot Skumsrudvegen.  
Landtaket fra Mjøsa og til RVP vil gå gjennom 
friluftsområde og friområdet. 

Noe av 
grønnstrukturen 
ved 
Sigstadplassen, 
friområdet ved 
RVP, og sjø- og 
vassdragsområde 

Reguleringsplanen 
for Sigstadplassen 22.11.2018 

Reguleringsplan for Sigstadplassen omfatter 
området for plassering av VBA. Området er i 
dag regulert til friområde, som skal fungere 
som et vegetasjonsbelte for bruk til friluftsliv, 
lek og aktiviteter for allmennheten. Det er også 
regulert en gangsti gjennom området til 
boligfeltet i vest, Elvehøyløkka. Deler av 
området ligger også innenfor gul støysone.  
Ledningstrase vil gå over friområdet mot 
Skumsrudvegen, men ikke berøre tursti. 

Noe av 
friområdet ved 
Sigstadplassen, 
og tursti, gang- 
og sykkelveg og 
annen veggrunn. 

Reguleringsplan for 
Biri Travbane m.m. 10.08.1983 

Reguleringsanlegg for Biri travbane omfatter 
området for plassering av RVP. Dagens 
pumpestasjon ligger delvis innenfor formål til 
kommunalteknisk anlegg og friområde.  
Anleggsområdet til RVP vil bli plassert sør på 
området nærmere Biri travbane.  
Landtak fra Mjøsa i strandsonen til RVP vil gå 
over friluftsområde og friområde. 
Ledningstrase fra RVP vil ligge delvis innenfor 
formålet til kommunalteknisk anlegg. 

Omregulere del 
av friområdet 
ved RVP til 
ledningstrase, 
under bakken, 
hensynssone 
over. 

    

Ved varsel om oppstart skal det tydelig angis og varsles hvordan status for gjeldende planer i området 
endres, jf. plan- og bygningsloven § 12-14. 
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4. Retningslinjer og planer 

Nasjonale, regionale føringer og kommunale føringer – særlig relevante 

Nasjonale føringer  

− Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, 
 14.5.2019 
− Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
 transportplanlegging, 29.6.2014 
− Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 

2018 
− Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging,  
 T-1520 
− Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging,  
 T-1442/2016 
− Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
 planleggingen, 1995 
− Barn og unge i plan og byggsaker (veileder) 
− Flaum- og skredfare i arealplanar, 22. mai 2014 
− Rundskriv H-5/18 Samfunnsikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 
− Veileder M-1780/2020 Bygging på nedlagte deponier (Miljødirektoratet) 

Regionale føringer  

− Forventninger til kommunal arealplanlegging fra Fylkesmannen i Oppland, 
2015 

− Regional plan for klima og energi 2013-2024 
− Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 
− Regional plan for folkehelse 2018-2022 
− Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 

Kommunale føringer   
Overordna planer 

− Kommuneplanens samfunnsdel – Langtidsplan 2018, vedtatt 22.3.2018 
− Kommuneplanens arealdel 2020-2032, vedtatt 29.10.2020 
− Kommunedelplan for bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik 

sentrum «Verneplan», vedtatt 29.19.1998 

Kommuneplanens 
arealdel, Bestemmelser 
og retningslinjer 
 

Særlige relevante kapitler er:  
− Kap. 1: Rettsvirkning 
− Kap. 2: Plankrav 
− Kap. 4: Krav til nærmere angitte tekniske løsninger 
− Kap. 5: Rekkefølgekrav 
− Kap. 6: Formings-, miljø- og funksjonskrav  
− Kap. 7: Miljøkvalitet, estetikk og bygningsvern   
− Kap. 8: Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanarbeid 
− Kap. 9: Bestemmelser til arealformål – relevante §§ 
− Kap. 15-16: Hensynssoner 
Planbeskrivelsen skal redegjøre for hvordan planforslaget ivaretar krav i 
kommuneplanen.  

Andre kommunale 
dokumenter 

− Strategi for ny byutvikling; Samordnet areal og transportstrategi for Gjøvik. 
Visjon Gjøvik 2030 
− Boligstrategisk plan for Gjøvik kommune 
− Studentmelding 2016. Plan for utvikling av Gjøvik som universitets-  
 og studentby 
− Gatebruksplan for Gjøvik sentrum  
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− Kommunedelplan for klima 2022-2025 
− Veileder for leke- og aktivitetsområder, Gjøvik kommune 2014 
− Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjøvik kommune 2020 
− Kravspesifikasjon for å levere digitale arealplankart 
− Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag 

Andre kommunale 
vedtak  − Hovedplan for vann og avløp 

a) Kommuneplanens arealdel og gjeldende retningslinjer   
               jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, § 1, andre ledd, 
bokstav g) 

Hvilke føringer gir de? 
 
 

Området ligger innenfor faresone flom, gul støysone, LNFR, samferdsel og 
infrastruktur, Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone i 
friluftsområde og nåværende grønnstruktur i kommuneplanens arealdel.  
Planen omfattes også av bestemmelser for estetikk, landskap, veg, 
byggegrenser mot veg, universell utforming, energi og klima og fjernvarme, 
sjø og vassdrag og 100-metersbeltet.   

I hvilken grad vil den 
foreslåtte planen følge 
opp disse føringene? 

Avklares senere i planprosessen. 

b) Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner   
             jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, § 1, andre ledd, 
bokstav g) 

Hvilke føringer gir de? På Sigstadplassen er det i dag regulert til friområde. Det er også regulert en 
tursti mellom tilliggende næringstomter, stien går fra Fautvegen til 
boligområdet vest for området.  

Dagens råvannspumpestasjon er regulert kommunalteknisk anlegg for 
vannverk (pbl 1965). Det er snakk om å legge nytt råvannspumpestasjon 
direkte over det gamle eller på sørøst rett over intern vei i området. Området 
øst for pumpestasjonen er regulert til friområde.  

Landtak skal gå gjennom friluftsområdet og friområde. De nye ledningene skal 
i hovedsak legges i den gamle ledningstrasen. 

Det er usikkerhet om at grave- og anleggsarbeidene vil kreve en vesentlig 
større bredde enn det som framkommer av reguleringsplanens 
kommunaltekniske formål, og vil gå utover friområdet. Man vurderer derfor at 
det er behov for å avsette området nord for Biri Travbane til midlertidig 
bygge- og anleggsområde. Områdenes formål forblir det samme.  

I tillegg opplyser planmyndigheten om påstartet reguleringsplanarbeid for 
Vismunda næringsområde – regulering av næringstomter i Biri. 
 

I hvilken grad vil den 
foreslåtte planen følge 
opp disse føringene? 
 

Adkomst til vannbehandlingsanlegget er foreløpig planlagt å gå i dagens 
regulerte tursti.  
Resterende vil avklares i planprosessen. 
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5. Planens innhold og tilpasning 

a) Presentasjon av prosjektet/planidéen 

jf.  Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, § 1, andre ledd, 
bokstav c), d) og e) 

Planarbeidet skal legge til rette for: 

• Nytt vannbehandlingsanlegg på gbnr. 133/76, med adkomst fra Fautvegen mellom gbnr. 
133/187 og 133/162. Foreløpige mål på bygningen er på ca. 20 meter x ca. 54. meter = BYA på 
ca. 1080 m².  

• Ny råvannspumpestasjon nord for Biri travbane ved eksisterende pumpestasjon, på gbnr. 
179/37. Bygget vil ha et grunnareal på 11 m x 14 m, med to etasjer under terreng og en etasje 
over terreng.  

• Ny ledningstrase fra Mjøsa til ny pumpestasjon og videre til det nye vannbehandlingsanlegget 
ved Skumsrudvegen.  

• Tilknytningspunkt fra Skumsrudvegen i nord og Fautvegen i sør. Skal kobles opp mot 
eksisterende VA-nett og fjernvarmeanlegg.   

• Riving av eksisterende pumpestasjon fra 70-tallet.  

I forarbeidene ble det angitt ca. størrelse på anlegget og tegnet inn forslag i terrenget med adkomst fra 
nord og sør. I figuren under ser man hvordan tiltaket er tenkt i planområdet.  

• Nytt vannbehandlingsanlegg på gbnr. 133/76, med adkomst fra Fautvegen mellom gbnr. 
133/187 og 133/162. Foreløpige mål på bygningen er på ca. 20 meter x ca. 54. meter = BYA på 
ca. 1080 m².  

• Ny råvannspumpestasjon nord for Biri travbane ved eksisterende pumpestasjon, på gbnr. 
179/37. Bygget vil ha et grunnareal på 11 m x 14 m, med 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.  

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

• Riving av eksisterende pumpestasjon fra 70-tallet.  

I forarbeidene ble det angitt ca. størrelse på anlegget og tegnet inn forslag i terrenget med adkomst fra 
nord og sør. I figuren under ser man hvordan tiltaket er tenkt i planområdet.  
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Figur 1 Situasjonsplan for vannbehandlingsanlegg på gbnr. 133/76 med adkomst i sør. 

Det er også vurdert å legge anlegget på næringstomten i vest. Derfor har man utvidet planområdet til å 
ta med gbnr. 133/87. 

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

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

Det foreløpige planområdet til vannbehandlingsanlegget er på ca. 69,4 daa og ligger i et regulert 
friområde. Området ligger rett ved etablert næringsområde. Det vil bli en buffersone mot Skumsrudvegen 
og boligfeltet i vest. 

Område til råvannspumpestasjon er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting og friområde. Tiltakets 
utforming må ta hensyn til 1000 års flom. 

Areal til ledningstrase er avsatt til friluftsområde friområde, turdrag, veg og LNFR.  

Tiltakene vil påvirke landskapet. Både VBA og RVP må tilpasses med tanke på utforming og materialbruk. 
RVP vil bli høyt i forhold til eksisterende terreng. Dette avklares i planarbeidet. Man bør også ta stilling til 
skogsareal som blir berørt i anleggsprosessen. 

Område for råvannspumpestasjon (RVP) 
Selve byggetomta er tenkt innenfor areal avsatt til offentlig friområde i reguleringsplan for Biri travbane 
m.m, plassert sørøst for dagens råvannspumpestasjon (som skal rives). 
Grunnareal for RVP vil være ca. 11 x 14 m, med to etasjer under terreng, og en etasje over terreng. 
Når anlegget står ferdig vil arealregnskapet antas å gå i null, dvs. at i permanent situasjon vil det ikke bli 
vesentlig reduksjon av arealet til friområde, i tillegg vil anlegget flyttes vekk fra naturreservatet. 
Landtak for rørledning vil gi midlertidig beslag på areal ut mot og i strandsona. 
Planmyndigheten gjorde forslagsstiller oppmerksom på evt. krav om erstatningsareal, dersom arealet til 
friområdet bli vesentlig redusert/redusert kvalitet. Det må utarbeides en 
landskapsplan/istandsettingsplan som evt. kan gi noe «mer» tilbake til området. Det vil være viktig med 
illustrasjoner. 
Istandsetting av midlertidig anleggsområde vil være en viktig faktor – og må beskrives og håndteres med 
(rekkefølge)bestemmelser om hvordan området skal istandsettes, og når. 
Område for vannbehandlingsanlegg (VBA) 
Det vises til to alternativer for plassering av vannbehandlingsanlegget: 
1) Innenfor areal avsatt til Friområde (o_GF3) i reguleringsplan for Sigstadplassen (2018) 
2) Innenfor areal avsatt til Næringsbebyggelse (BN2) i reguleringsplan for Sigstadplassen (2018) 
 
Avsatt næringstomt er ubebygd og i privat eie. Det søkes dialog med grunneier for evt. mulig kjøp. 
 
Areal for friområde er eid av Gjøvik kommune. Formålet omfatter friluftsliv, lek og aktiviteter for 
allmennheten, samt funksjon som vegetasjonsbelte – flatehogst skal unngås. 
 
Det er økonomiske argumenter for å velge tomtealternativet innenfor friområdet (kortere ledningstrase, 
evt. kjøp av tomt/erstatte næringstomt). Forslagsstiller fremhever også at friområdet vil bli berørt ved at 
ledningstraseen må fremføres over dette arealet. Næringstomta kan også være aktuell som riggområde. 
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6. Planfaglige tema for planarbeidet  
jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, § 2, andre ledd bokstav c)  

Estetikk, arkitektur, 
kontekst 

Tiltaket må tilpasses omgivelsene, jf. føringer i kommuneplanens arealdel 2020-
2032. 
Utforming av bygg må vurderes i henhold til lokaliteten, og det må gis 
bestemmelser som sikrer en god utforming tilpasset omgivelsene 
RVP-bygg bør utformes slik at inntrykket/synlighet dempes mest mulig. Velge 
kledning/tak som bidrar til dette.  
VBA-bygg vil være mer synlig, særlig ved valg av tomtealternativ ut mot 
Skumsrudvegen. Spesielt ved denne plasseringen vil valg av uttrykk være 
avgjørende. I oppstartsmøtet ble det løftet om et synlig bygg på denne 
plasseringen kan tenkes som et «bidrag» til utviklingen av Biri sentrum. Dette bør 
avklares nærmere. Dersom det ikke er behov for synlighet, bør bygget trekkes 
lengst mulig mot næringstomta for å ha mulighet til å bevare noe vegetasjon som 
visuell skjerm mellom bygget og Skumsrudvegen. 

Universell utforming Nødvendige tilpasninger vurderes i planarbeidet. 

Barns interesser, 
lekeplass og 
uteoppholdsarealer 

Vurderes i planarbeidet. 
Det vil ved etablering være aktuelt med både permanent og midlertidig beslag av 
friområder. Viktige tur- og rekreasjonsområder tilknyttet strandsona, blant annet 
badeplass. 
Vurdere om anleggsarbeidet kan bidra til økning i attraktivitet/bruksområde 
gjennom riktig istandsetting av midlertidig beslaglagte områder.  
I området for etablering av VBA er det viktig å realisere manglende strekning i 
gangaksen Biri senter og Biri sentrum, som er regulert i gjeldende reguleringsplan 
for Sigstadplassen. 

Folkehelse Vurderes i planarbeidet. 
Både byggeområde for RVP og VBA/ledningstrase berører regulerte friområder. 
Bruk av områdene må beskrives, og avbøtende tiltak, evt. erstatningsareal kan bli 
aktuelt å fastsette i planen. 
Vurdere om anleggsarbeidet kan bidra til økning i attraktivitet/bruksområde 
gjennom riktig istandsetting av midlertidig beslaglagte områder. 
Viktig å ivareta fremkommelighet i turområder i anleggsfasen. 

Støy Planområdet ligger i gul støysone. Evt. tiltak vurderes i planarbeidet. 
Støy utredes i planarbeidet, jf. gjeldende retningslinje. 

Parkering Vurderes i planarbeidet. Begge anleggene skal ha biloppstillingsplasser. 

Byggegrense fra veg Jf. § 6-1.2 i KPA. 

 
Planmyndigheten viser til at det er planer for utvikling av næringstomter ved Vismunda næringspark. 
Begge alternativer bør konsekvensutredes – slik utgangspunktet er i planinitiativet. 
Pågående planarbeid for utvidelse av E6 vil være en viktig premiss for planlegging av dette anlegget.  
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Byggegrense fra vegtrase er på 30 meter i KPA fra Skumsrudvegen til VBA. Tiltaket 
vil akkurat ligger utenfor grensen. RVP vil ligge innenfor byggegrensen til E6. 
Byggegrensen for E6 vil ikke gjelde for tekniske bygg. 
Byggegrense til E6 i Biri er også 30 meter jf. Kommunedelplan for Biri-Vingrom 
(2013). 
Pågående reguleringsarbeid for E6 Moelv-Roterud har varslet et område som både 
omfatter en korridor langs E6 og Skumsrudvegen, som blir berørt ved planlegging 
av Biri Vannbehandlingsanlegg.  
Det vil være avgjørende med tett dialog og avklaringer undervegs mellom 
planprosjektene. COWI er planfaglig konsulent for begge prosjekt, og ivaretar 
dialogen. 

Teknisk 
infrastruktur/ Brann 

Må avklares i oppstartsmøtet hvilke krav som foreligger. 
Ikke drøftet i oppstartsmøtet. Krav i KPA § 4-1 legges til grunn. 

Overvann/ 

blågrønn struktur 

Vurderes i planarbeidet. Vil følge kommunens retningslinje for håndtering av 
overvann for utbyggere. 

Landbruk Planavgrensningen vil berøre landbruksområder, men ikke omdisponere areal.  

Det er vurdert å ta med ledningstrase, med en buffer på 30-50 meter i 
planavgrensningen til varsel om oppstart, dette for å sikre både ledningstrase og 
midlertidig bygge- og anleggsområde, samt regulere byggegrense mot 
vannledningen. 
Midlertidig beslag av landbruksareal vil sannsynligvis strekke seg over 2-3 år. Det 
utarbeides matjordplan som beskriver håndtering og lagring av matjordlaget, samt 
istandsetting til dyrkbart areal. 
Planmyndigheten ber om dokumentasjon av areal og kvalitet før og etter 
anleggsperioden. Viktig med god dialog med grunneier. 

Kulturminner Planen berører ingen kjente kulturminner. Eventuelle funn av kulturminner blir 
ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. 
Håndteres gjennom oppfølging av tilbakemeldinger fra kulturminnemyndighetene 
ved varsel om oppstart. Tema i tidlig møte i regionalt planforum. 

Naturmangfold Planen berører ingen vernede arter av planter eller dyr, eller naturvernområder 
direkte. Men Svennesvollane naturreservat ligger i umiddelbar nærhet. 
Temaet må drøftes med vernemyndigheten (Statsforvalteren i Innlandet) i tidlig 
fase av planarbeidet. Bør være tema i særmøte og/eller møte i regionalt 
planforum. 
Anleggsfasen antas å ha størst påvirkning på livet i naturreservatet. 
Planforslaget skal følges av en egen vurdering etter Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Radon I område hvor radonmåling anbefales. Vurderes videre i ROS-analysen. 

Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 

jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, § 1 andre ledd bokstav i)   

Flom Råvannspumpestasjon ligger innenfor aktomhetsområde for flom, mens VBA ved 
Sigstadplassen ligger utenfor. 



 

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte, Gjøvik kommune 

 11 

Gjeldende flomhøyde for Mjøsa + sikkerhetsmargin legges til grunn for 
planleggingen. 

Skred i bratt 
terreng Det er ikke registrert noe skred eller aktomhetsområde i planavgrensningen. 

Områdeskred 
(kvikkleire) 

Planområdet ligger under marin grense. 
Nærmere beskrivelse/vurdering av farepotensialet i planbeskrivelsen. 

Grunnforhold Løsmassekartet fra NGU viser at det ligger i område for Elve- og bekkeavstetning 
(fluvial avsetning) og breelavsetning,(glasifluvial avsetning). 

Trafikkforhold 

Området er ikke utsatt for trafikkulykker. Vegen vil gå over regulert sti. Vegen vil 
ikke ha høyd ÅDT og kan ha blandet trafikk. 
Viktig å ivareta god sammenheng i gang/sykkelveg-linjer, jf. KPA § 8-1e). Føløge 
opp gjeldende reguleringsplan. Vurdere ferdsel av ulike trafikantgrupper med 
hensyn til trafikksikkerhet. 

Luftforurensning, 
støv og lukt 

Vurderes for anleggsfasen. I driftsfasen antas dette ikke å være relevant. 

Brann- og 
eksplosjonsfare 

Sikres gjennom tekniske krav til bygningen, TEK17. 
Adkomst må sikre god framkommelighet og tilgjengelighet. 

Illustrasjoner og rapporter som skal vedlegges planforslaget 
Se kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 

☒ Situasjonsplan For byggeområdene. 

☒ Snitt og oppriss For bebyggelse og terreng. 

☒ Fotomontasje, perspektiv Evt. for illustrasjon/presentasjon av valgt løsning 

☐ 3D-modell  

☒ Sol- og skyggeillustrasjoner  

☒ Lengde- og tverrprofiler veg  

☒ ROS-analyse jf. PBL § 4-2 og DSB-veileder. 

☒ VA-rammeplan Jf. § 4-2 i KPA. 

☒ Overvannshåndtering Jf. § 4-2 i KPA. 

☒ Flomvurdering Jf. § 7-1.5 i KPA. 

☒ Kulturminnedokumentasjon Jf. § 7-4 i KPA. 

☒ Støyfaglig utredning For de delene der det evt. er naturlig. 

☐ Barnetråkk Eksisterende Barnetråkkregistreringer i området kan benyttes 
som grunnlag for arbeidet – ikke behov for ny registrering. 
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☒ Trafikkanalyse  

☒ Landskapsanalyse jf. § 7-2 i KPA. 

☒ Naturmangfoldrapport jf. Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

☐ Forurensningsrapport Vurderes jf. § 7-1.3 i KPA og Forurensningsforskriften kap. 2 

 

 

7. Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet 
jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, § 1, andre ledd bokstav h), 
i), j) og k) og § 2, andre ledd bokstav a) 

a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet?  
jf. § 1, andre ledd, bokstav h) 

Selve planområdet berører ingen registrerte verneinteresser direkte, utenom fulldyrka matjord. Det er 
ledningsnettet som berører jordbruksinteresser, fulldyrka jord av stor verdi på Skumsrud, dette må 
tilbakeføres etter anleggsperioden. Det vil da lages matjordplan i forbindelse med tiltaket.  

RVS grenser til Svennesvollane naturreservat er et gjennomgående tema i planinitiativet. Det er særlig 
anleggsperioden som berører natur- og friluftslivsinteresser.  

Foreløpig varslingsinstanser: Nabokommuner, relevante regionale- og statlige myndigheter, naboer, 
gjenboere, lokale vel og foreninger, samt interesseorganisasjoner. Grunneiere, naboer og gjenboere 
varsles som vanlig. 

Det er i forbindelse med forprosjektet holdt en dialog med diverse myndigheter, bl.a. Statsforvalteren i 
Innlandet, Mattilsynet, Norsk maritimt museum og NVE.  

Særlig viktig at NVE varsles på grunn av at de skal vurdere etter vannressursloven og grunnforhold ved 
tiltaksområdene. Må også varsle mattilsynet og fylkeskommunen, bør særlig involveres/varsles i både 
plan- og byggesaksprosessen ved graving ved Skumsrud gård.  

Ønskes en gjennomgang av dette på oppstartsmøtet. 
 
Gjøvik kommunes varslingsliste benyttes og tilpasses relevante mottakere. Varslingslista finnes på 
kommunens hjemmeside – søk «Lage privat reguleringsplan». 
 

b) Hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas, ved å forebygge risiko og sårbarhet? 
jf. § 1, andre ledd, bokstav i) 

Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse jf. punkt 6 Planfaglige tema over. 

 

c) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles om planoppstart? 
jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og § 2, andre ledd bokstav a) 

Kommunens varslingsliste er vedlagt. Alle relevante instanser skal varsles ved oppstart av planarbeidet. 
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d) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå?  
jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og § 2, andre ledd bokstav a) 

Avklares i planprosessen. Det er viktig med tidlig involvering av berørte faginstanser. 
 
Medvirkning skal være gjennomført før innsending av planforslag, og innarbeides i planmaterialet. 
Se ellers under punkt e) under. 

e) Hvilke møter er relevant å holde? 

☒ 
Regionalt planforum  
tidlig dialog med 
regionale myndigheter 

Enighet om at det er hensiktsmessig med et tidlig møte i regionalt 
planforum for avklaring av vesentlige premisser for planarbeidet. 

Gjøvik kommune (planmyndigheten) bestiller dette etter avklaring om 
tidspunkt mellom forslagsstiller og planmyndigheten. 

☒ 
Informasjonsmøte/ 
åpent møte  

Enighet om å avholde et åpent informasjonsmøte i tidlig fase av 
planarbeidet, gjerne i varslingsperioden. Aktuelt tidspunkt og sted 
avklares mellom forslagsstiller og planmyndigheten. 

☐ 
Andre 
informasjonstiltak/ 
avklaringer 

 

☒ Samarbeid Forslagsstiller gjør nødvendig revisjon før innsending til sluttbehandling. 

☒ Annet 

Nødvendige dialogmøter mellom forslagsstiller og planmyndigheten 
undervegs i planprosessen. 

Minimum dialogmøte før innsending av planforslag, og ved gjennomgang 
av merknader. 

 

8. Konsekvensutredning  
jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, § 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 ☐ 

Begrunnelse: 
 
 

Kommunen er enig med forslagsstiller i at planen ikke faller inn under kriteriene i KU-
forskriften § 6. 

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

Skal planen vurderes etter § 8? Ja: ☒ Nei: ☐ 

Begrunnelse: 

 

Kommunen er enig i forslagsstillers vurdering av at planen faller inn under krav til 
konsekvensutredning, jf. KU-forskriften § 8, 1. ledd bokstav a). Aktuelt punkt i vedlegg II 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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 er 10 j) vannledningsanlegg over større avstander, og evt. 11 j) bygg for offentlig eller 
privat tjenesteyting/bygg til almennyttige formål. 

Dette med bakgrunn i tiltakenes nærhet til naturreservat, ledningstrase som berører 
fulldyrka jord, landtak over friluftsområde og størrelsen på de bygningsmessige 
anleggene som vil ha påvirkning på landskapet og landskapsbildet. 

Aktuelle tema for konsekvensutredning er friluftsliv, landbruk, landskap og 
naturmangfold. 

Det utarbeides et enkelt «utredningsprogram»/planprogram som grunnlag for 
utredningsarbeidet. 

 

9. Utbygging og gjennomføring 
Utbygging- / gjennomføringsavtale 

☐ 

☐ 

☐ 

 

Utbyggingsavtale etter pbl kap. 17   

Gjennomføringsavtale etter pbl. kap. 18  

Krav om utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg  

Sikring av eierforhold i forhold til fellesarealer. 
Sikring av eiendomsforhold iht. reguleringsplan. 

 

Godkjente tekniske planer (vei, vann, avløp, 
overvann, renovasjon)  

Aktuelle rekkefølgekrav 

☒  Rekkefølgekrav innenfor planområdet 

☐  Rekkefølgekrav utenfor planområdet  

Etablering av infrastruktur 
Fradeling  
Istandsetting av midlertidig beslaglagte areal. 
 

 

10. Spørsmål som forslagsstiller ønsker avklart 

Avklare hva som må reguleres, hva praksis er i forhold til regulering av vannledningsnett.  

Avklare krav om konsekvensutredning, her med tanke på nærhet til naturreservatet på Svennesvollane.  

 

Enighet om at det gir god forutsigbarhet å regulere anlegg og ledningstrase under ett. 

Krav om konsekvensutredning er omtalt under punkt 8 Konsekvensutredning. 

 

 

11. Framdrift og felles behandling 

☐ Forslagsstillers planlagte dato for varsling Ikke vurdert 

☐ Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av 
komplett planforslag  Ikke vurdert 

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

Saken er prioritert 
 
Førstegangsvedtak antas å bli fattet 
Mål for planvedtaksdato 
(avhengig av høringsuttalelser og behov for 
planendring/ tilleggsutredninger mm.) 

Ikke vurdert. 

☐ Parallell prosess plan og byggesak   

☒ 
Forslagsstiller er informert om at Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag skal 
fylles ut og levers sammen med komplett planforslag. Manglende sjekkliste medfører retur av 
planforslaget. 

☒ Forslagsstiller er informert om at plankartet skal utarbeides i henhold til Gjøvik kommunes 
Kravspesifikasjon for å levere digitale arealplankart. 

 

12. Fagkyndighet og oppstart av planarbeid 
              jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, § 2, andre ledd bokstav 
i) og pbl § 12-8 andre ledd 

a) Krav til fagkyndighet 

Planmyndigheten i Gjøvik kommune anser COWI som fagkyndig for utarbeidelse av reguleringsplan for 
Biri vannbehandlingsanlegg. 

b) Oppstart av planarbeid 
              jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, § 3, andre ledd og pbl 
§12-3, fjerde ledd og pbl § 12-8 

Planmyndigheten i Gjøvik kommune anbefaler planoppstart. 

 

13. 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. 
 
Sted, dato: Gjøvik, 16.01.2023 
 

https://www.gjovik.kommune.no/_f/p2/i8661fc92-3711-4e47-a9e2-78b12e4572ad/kravspesifikasjon-med-sjekkliste-for-reguleringsplaner.docx
https://www.gjovik.kommune.no/_f/p2/ie5bca49f-e5b7-4b42-b5e3-45e52a68527a/kravspesifikasjon-for-a-levere-digitale-arealplankart_11_5_2020.pdf
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For kommunen:             
Anna Ekrem 
saksbehandler 
 
Referatet er mottatt og godkjent.  
 
For forslagsstiller: 
 

 

 

14. Vedlegg 

1. Samlet overordna dokumentanalyse 

2. Planinitiativ 

3. Planområde (kart) 

4. Varslingsliste 
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