
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Detaljregulering for Biri vannbehandlingsanlegg 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum) 
 

21.02.2023 
Ønsket klokkeslett: kl. 09-12 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Gjøvik kommune  

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

Patrick Van Cleef, patrick.van-
cleef@gjovik.kommune.no, tiltakshaver 
 
Anna Ekrem, anna.ekrem@gjøvik.kommune.no, 
saksbehandler 
 
Rune Skarstein, rusk@cowi.com, plankonsulent 
 
Aleksander Andreassen, akae@cowi.com, 
plankonsulent 
 
Katrine Haugesten, kahn@cowi.com, plankonsulent 
 

 

Skjema 
Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 
• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til 

post@innlandetfylke.no. 
 
Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 
 
Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er 
hensiktsmessig for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Detaljregulering for Biri Vannbehandlingsanlegg 

Bakgrunnen for at planarbeidet er satt i 
gang 
 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 
nytt vannbehandlingsanlegg med adkomst fra 
Fautvegen, råvannspumpestasjon med adkomst fra 
Lillehammervegen, og ledningstrase under E6, over 
jordene på Skumsrud gård og Skumsrudvegen på 
Biri. 
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Det er i gjeldende hovedplan for VA 2020-2031 
vedtatt at det skal etableres en reservevannforsyning 
mellom Gjøvik og Biri innen 2025. Det er tidligere 
gjennomført et prosjekt med vannrør fra Gjøvik til 
Redalen, med pumpestasjon som kan kobles til Biri. 
Og det skal da opprettes et nytt 
vannbehandlingsanlegg (VBA) på Biri, og trase 
mellom Redalen og Biri. I forprosjektet har det blitt 
vurdert flere alternative løsninger, og man har nå 
kommet fram til plassering til landtak, 
vannbehandlingsanlegg, råvannspumpestasjon og 
ledningstrase. 
 

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for å komme 
med merknader er satt til 6. mars. 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Nei. Vannbehandlingsanlegget vil ligge på 
grønnstruktur eller formål for næringsvirksomhet.  
Råvannspumpestasjon vil ligge i et friområde. 
Planen vil berøre arealer for landbruksjord og 
friluftslivsområder, men ikke endre formål på 
overflaten.  
 
Planen skal konsekvensutredes jf. vedlegg II pkt. 10 
j) og 11 j). 
 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Ja. Kan komme i konflikt med kulturminner, 
landskap, jordvern/landbruk, naturmangfold 
(naturreservat), friluftsliv, vern av sjø og vassdrag. 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

• Grunnforhold.  
• Flom. 



 

• Byggegrense mot E6 mv. 
• Midlertidig anleggsområde i friområde, 

strandsone og landbruksareal. 
• Støy. 
• Energi og klima. 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 

• Planens forhold til ev. funn av kulturminner, 
stor sjanse for å finne kulturminner ved 
jordene Skumsrud gård.  

• Ledningstrase vil gå over fulldyrka jord.  
• Planens tiltak og nærhet til naturreservatet på 

Svennesvollane. Tiltak i sjø og på land. 
• Verneinteresser i sjø. 
• Konsekvenser av friluftslivet på 

Skumsrudvollene, badestrand og 
friluftslivsområde. 

• Mulighet for forurensing av grunn og 
vannmiljø. 

• Sikkerhetstiltak ved vannbehandlingsanlegg, 
i forhold til beredskap og ROS-analyse.  

• Energi og klimatiltak.  

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Statsforvalteren 
Fylkeskommunen 
NVE 
Statens vegvesen 

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 

Vedlagt ligger 

• Varslingsbrev 
• Oppstartsmøtereferat  
• Vurdering av KU 

 
**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 
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