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1 Innledning 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 skal alle kommuneplaner med retningslinjer eller rammer 

for framtidig utbygging som kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn konsekvensutredes som 

en del av planbeskrivelsen. Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal beskrive 

virkningene av enkeltområder og av de samlede arealbruksendringene i forslaget. I tillegg skal 

arealstrategien for fremtidig arealbruk gis en vurdering i forhold til hvordan denne vil påvirke miljø og 

samfunn.  

 

Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn ut fra foreliggende kunnskap og 

eventuell nødvendig oppdatering av denne. Utredningen skal være beslutningsrelevant og tilpasses 

tiltakets omfang og antatt konfliktgrad. 
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2 Metode 
 

2.1 Metodikk 

Konsekvensutredningen består av ulike utredningsnivåer der henholdsvis den langsiktige 

arealstrategien, forslag til arealbruksendringer, og planen som helhet skal konsekvensutredes.  

Ved analyse av konsekvensene av den langsiktige arealstrategien og de samlede virkningene av planen 

som helhet er overordnede strategiske vurderinger sterkest vektlagt. Ved analyse av de enkelte 

forslagene til nye byggeområder er det fokusert mer på verdi og konsekvens i forhold til ulike miljø og 

samfunnsinteresser.  

Analysene baserer seg på eksisterende dokumentasjon og kjente forhold. I verdi- og 

konsekvensvurderingen ligger også faglige vurderinger og utøvelse av skjønn.  

Analysen for hvert forslag til arealbruksendring omfatter en kort presentasjon av faktagrunnlag med 

blant annet kart for det aktuelle området, samt en kort beskrivelse. Deretter vurderes konsekvensene 

av foreslått arealomdisponering i forhold til ulike tema.  

Konsekvensene av forslaget er vurdert i forhold til følgende tema der det er 5 fagtema som berører 

miljø og 7  tema som berører samfunn.  

Miljø:  

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Naturmiljø 

 Naturressurser 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Landskapsbilde  

Samfunn:  

 Forurensning 

 Energi og klima 

 Areal- og transportplanlegging 

 Folkehelse og sosial infrastruktur 

 Teknisk infrastruktur 

 Risiko og sårbarhet 

 Attraktivitet og bokvalitet 

 

Det er lagt vekt på å benytte kriterier for verdi og omfang som hjelpemiddel for å vurdere 

konsekvensene arealbruksendringen har for de ulike fagtemaene som er kategorisert under miljø og 

samfunn.  

Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene 

eller områdene, og graden av denne endringen.  

Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre.  

Tabellen nedenfor synliggjør metodikken og sammenhengen mellom vurdering av verdi, omfang og 

konsekvens for miljøtemaene. 
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                         VERDI 
OMFANG Liten Middels  Stor 

Stort positivt 
+ + 

Middels positiv 
konsekvens 

+ + + 
Stor positiv 
konsekvens 

+ + + + 
Meget stor positiv 

konsekvens 

Middels positivt 
+ 

Liten positiv 
konsekvens 

+ + 
Middels positiv 

konsekvens 

+ + + 
Stor positiv 
konsekvens 

Lite positivt 
+/0 

Liten/ubetydelig 
konsekvens 

+ 
Liten positiv 
konsekvens 

+ + 
Middels positiv 

konsekvens 

Nøytralt 
0 

Ubetydelig konsekvens 
0 

Ubetydelig konsekvens 
0 

Ubetydelig konsekvens 

Lite negativt 
-/0 

Liten/ubetydelig 
konsekvens 

÷ 
Liten negativ 
konsekvens 

÷ ÷ 
Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativt 
÷ 

Liten negativ 
konsekvens 

÷ ÷ 
Middels negativ 

konsekvens 

÷ ÷ ÷ 
Stor negativ 
konsekvens 

Stort negativt 
÷ ÷ 

Middels negativ 
konsekvens 

÷ ÷ ÷ 
Stor negativ 
konsekvens 

÷ ÷ ÷ ÷ 
Meget stor negativ 

konsekvens 

 
Verdivurderingen er basert på en tredelt skala: liten, middels og stor.  

Omfangsvurderingen er basert på en syvdelt skala: stort positivt, middels positivt, lite positivt, nøytralt, 

lite negativt, middels negativt og stort negativt.  

Konsekvensvurderingen er basert på en nidelt skala: meget stor positiv (++++) konsekvens, stor positiv 

konsekvens (+++), middels positiv konsekvens (++), liten positiv konsekvens (+), ubetydelig konsekvens 

(0), liten negativ konsekvens (-), middels negativ konsekvens (--), stor negativ konsekvens (---)  og 

meget stor negativ konsekvens (----).  

I tabellene vises konsekvensene med fargekode og +, 0 og – som vist i tabellen ovenfor. I tillegg 

suppleres dette med en kommentar som forklarer konsekvensvurderingen.  

For hvert forslag til arealbruksendring foretas det avslutningsvis en samlet vurdering av 

konsekvensene, og graden av egnethet for utbygging av området er kategorisert slik: 

 

Lav Middels Høy 

 
Den samlede vurderingen er ikke kun basert på tabellens enkelte konsekvensvurderinger, men 

representerer en selvstendig helhetlig vurdering. Denne vurderingen kan brukes til å prioritere 

fremtidige utbyggingsområder, og vil være viktig i forhold til avveining mellom ulike alternativer. 
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Figuren over viser konsekvensvifta. Omfang og verdi i ulik skala gir konsekvensen for utbygging. Det er 

ikke alle konsekvenser som kommer fram under hver enkelt vurdering. Som for eksempel 

konsekvenser for grupper av mennesker, lokalsamfunn eller større regioner. Dette kommer fram 

under den samlede vurderingen under hvert innspill hvis det er andre ting som får en konsekvens som 

ikke framkommer hos de ulike valgte temaene.   

 

Under samlet vurdering er det gjort en helhetsvurdering av det enkelte innspill. 
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2.2 Datagrunnlaget 

Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og lokale faglige databaser. Viktige kilder med 

temadata er geonorge.no, dsb.no, NVE Atlas og kartløsning for Østre Toten kommune. I tillegg har 

kommuneadministrasjonen bidratt med fag- og lokalkunnskap i vurderingen av de enkelte temaene.  

Miljø: 

 Nærmiljø og friluftsliv  Stier og løyper – Webkart Østre Toten kommune 

 Kartlagte friluftsområder – Webkart Østre Toten (upubl.) 

 Statlig sikrede friluftsområder – Naturbasen (MDIR) 

 Naturmiljø  Prioriterte arter, utvalgte naturtyper, arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse – Naturbasen 

(Miljødirektoratet)/Artskart 

 Verneområder - Naturbasen (Miljødirektoratet) 

 Svartelistede arter – kommunens registreringer samt 

Naturbasen/artskart 

 Naturressurser  AR5 kartdata i kommunens kartgrunnlag 

 Kulturminner og 
kulturmiljø 

 Kulturminnesøk/Askeladden, Stedsanalyser for 

tettstedene Skreia, Kapp og Lena. Kartlegging av 

enkeltområder. 

 Landskapsbilde  Lokalkunnskap, stedsanalyser for tettstedene Skreia og 

Kapp, info om det nasjonalt verneverdige kulturlandskapet 

Balke/Lillo og informasjon om det kulturhistoriske 

landskapet av nasjonal betydning (KULA) 

Samfunn: 

 Forurensning  Støysonekart – statens vegvesen 

 Støysonekart og støyvurderinger - skytebaner og skytefelt  

 Forurenset grunn – SFT 

 Klima og energi  Energibruk og løsning – konsesjonsområde for fjernvarme 

 Areal- og 
transportplanlegging 

 Lokalkunnskap og kartgrunnlag  

 Kollektivruter – www.opplandstrafikk.no 

 Folkehelse og Sosial 
infrastruktur 

 Østre Toten kommune sin Webkart med avstand til 

barnehager og skoler 

 Idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og andre møteplasser, samt 

– lokalkunnskap og Webkart. 

 Teknisk infrastruktur  VA-nett Webkart Østre Toten kommune samt hovedplan 

for vann- og avløp. 

 Nettilgang (Telenor, Eidsiva, Lokale aktører) 

 Risiko og sårbarhet  Flomveikart for Østre Toten 

 Aktsomhetskart for radon 

 Aktsomhetskart for ras 

 Høyspent/Lavspent (Eidsiva Nett AS) 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 NVE - Atlas 

 Lokalkunnskap 

 Attraktivitet og 
bokvalitet 

 Lokalkunnskap 
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3 Utredningstemaer  
 

3.1 Miljø 

 

3.1.1 Nærmiljø og friluftsliv 

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse virkningen av tiltak både for dagens brukere av det 

berørte området og for beboere innenfor nye byggeområder. Nærmiljø og friluftsliv er tatt med under 

samme tema da dette i praksis flyter inn i hverandre.  

Tilgangen på friluftsområder til dagsutfart er stor i Østre Toten. Det er ikke planlagt nye hytte- eller 

boligområder innenfor utfartsområdene. Fokus i konsekvensanalysen vil derfor bli lagt på 

nærfriluftsområder som mindre turområder, turstinett som knytter bebygde områder til turområder, 

parker, møteplasser og nærmiljøanlegg. Muligheter for gode erstatningsområder er en del av 

utredningen. 

Verdisetting av nærmiljø – og friluftsliv: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Friluftsliv Nedbygde områder. 
Vanlige skogsområder 
uten spesielle kvaliteter. 

Jaktterreng. Områder for 
barn – og unges 
friluftsinteresser. 
Skogsområder med 
kvaliteter. 

Statlig sikra 
friluftsområder og/eller 
store, sammenhengende 
og villmarkspregede 
områder. 

Nærmiljø Nærmiljøet forandres 
ikke nevneverdig. 
Utbygging vil ikke gi 
fordeler for noen 
grupper eller samfunnet. 
Barn – og unges 
interesser forandres ikke, 
ingen nevneverdige 
fordeler. 

Nærmiljøet styrkes ved 
utbygging. Utbyggingen 
gir fordeler til 
lokalsamfunnet eller 
grupper. Positive fordeler 
eller utvikling for barn – 
og unge. 

Nærmiljøet styrkes stort. 
Utbyggingen gir store 
positive fordeler for deler 
av samfunnet eller 
grupper. Store positive 
fordeler og utvikling for 
barn og unges interesser. 

 

Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt omfang 

Stort negativt 
omfang 

Friluftsliv Tiltaket vil i 
stor grad 
styrke 
mulighetene til 
å drive 
friluftsliv og tar 
vare på 
friluftsområder 
med stor verdi. 

Tiltaket vil styrke 
muligheten til å 
drive friluftsliv og 
berører ikke 
friluftsområder 
eller senker 
verdien på disse. 

Tiltaket vil 
stort sett ikke 
endre viktige 
friluftsområder 
eller 
muligheten til 
å drive 
friluftsliv.   

Tiltaket vil svekke 
muligheten til å 
drive friluftsliv og 
berøre 
friluftsområder 
og senker 
verdien på disse. 

Tiltaket vil 
ødelegge 
mulighetene til 
å drive friluftsliv 
og ødelegge 
friluftsområder. 
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Nærmiljø Tiltaket vil i 
stor grad 
styrke 
nærmiljøet og 
/eller barn – 
og unges 
interesser og 
ta vare på 
eksisterende 
kvaliteter, og 
videreutvikle 
disse. 

Tiltaket vil styrke 
nærmiljøet 
og/eller barn – 
og unges 
interesser. 
Tiltaket tar vare 
på eksisterende 
kvaliteter. 

Tiltaket vil 
stort sett ikke 
endre 
nærmiljøet 
eller tilføre 
noe til barn – 
og unges 
interesser. 

Tiltaket vil svekke 
nærmiljøet 
og/eller barn – 
og unges 
interesser. 

Tiltaket vil 
svekke 
nærmiljøet 
og/eller barn – 
og unges 
interesser, og 
svekke eller 
ødelegge 
eksisterende 
kvaliteter. 

 

 

3.1.2 Naturmiljø 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters 

levegrunnlag, samt geologiske elementer.  Begrepet naturmiljø omfatter biologisk mangfold knyttet til  

alle terrestriske (landjorda) og limnologiske (ferskvann) forekomster (brakkvann og saltvann). 

Naturmangfoldloven gir viktige føringer i forhold til vurdering av naturmiljøtemaet.  

Vurderingen er begrenset til naturens egenverdi. Naturens opplevelsesverdi behandles under 

Nærmiljø og friluftsliv mens naturens verdi som ressurs for mennesket behandles under 

Naturressurser. Følgende elementer vil bli belyst og vektlagt: 

Biologisk mangfold - alle levende organismer (mikroorganismer, planter, dyr) og sammenhengene 

mellom disse og mellom organismene og deres fysiske omgivelser (økosystem).  

Naturtyper - et ensartet avgrenset område i naturen, med plante- og dyreliv og tilhørende 

miljøfaktorer. Naturtyper kategoriseres etter om de er nasjonalt viktige, regionalt viktige og lokalt 

viktige. 

Geologiske elementer - forekomster herunder fossiler, av stor betydning for naturtypers karakter og 

forståelsen av det geologiske og biologiske mangfoldet. 

Landskapsøkologi - den del av økologien som tar for seg hvordan endret arealbruk og barrierer 

påvirker leveforhold for planter og dyr. 

Prioriterte arter - arter som er utpekt, og gitt spesiell beskyttelse, i egen forskrift med hjemmel i 

naturmangfoldloven med forskrifter, på grunn av sin sårbarhet og biologiske betydning. På Østre 

Toten er det kun dragehode som er registrert som prioritert art. 

Utvalgte naturtyper - naturtyper som er utpekt og gitt spesiell beskyttelse i egen forskrift etter 

naturmangfoldloven, på grunn av sin økologiske betydning som levested for kjente og ukjente sårbare 

og sjeldne arter og artssamfunn. På Østre Toten er det slåttemark og hule eiker som er registrert som 

utvalgt naturtype. 
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Verdisetting av naturmiljø: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturmiljø Naturmiljøet er vanlig 
forekommende uten 
spesielle arter eller typer. 

Område har enkelte eller 
flere verdier, for 
eksempel rødlisteart, 
viktige naturtyper mfl. 

Verna områder etter 
naturmangfoldloven, 
utvalgte naturtyper og 
prioriterte arter.   

 

Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Naturmiljø Tiltaket vil i 
stor grad 
styrke natur 
mangfoldet. 

Tiltaket vil styrke 
natur 
mangfoldet. 

Tiltaket vil 
stort sett ikke 
endre natur 
mangfoldet. 

Tiltaket vil svekke 
naturmangfoldet. 

Tiltaket vil svekke 
og ødelegge 
naturmangfoldet. 

 

3.1.3 Naturresurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, 

vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, vann, berggrunn og 

løsmasser som ressurser. Utøvelse av jakt og fiske hører inn under Nærmiljø/Friluftsliv. Tap av 

inntekter som en følge av tap av arealer inngår ikke i konsekvensvurderingen. 

Verdisetting av naturressurser: 

Beskrivelse Liten Verdi Middels verdi Stor verdi 

Skogbruk Nedbygde områder. 
Uproduktiv skog. Skog av 
lav bonitet. 

Skog med middels 
bonitet. Inneklemte 
skogteiger med middels 
og høy bonitet. 

 

Skog med høy bonitet. 
Vernet skog. Viktige 
skogstyper. 

Jordbruk Områder i brakk. Svært 
oppdelte små områder 
uten dyrkning. 

Inneklemte arealer som 
er vanskelig å drive. 
Svært skrinn jord. 
Beitemark. 

Fulldyrka arealer. 
Lettbrukt dyrbar jord. 

 

Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Skogbruk Tiltaket vil ikke 
berøre skog, 
men styrke 
skogbruket. 

Tiltaket vil ikke 
berøre skog med 
høy eller middels 
bonitet.  Tiltaket 
berører skog som 
er inneklemt. 

Tiltaket berører 
lite eller ingen 
skog. Tiltaket 
berører skog 
med lav bonitet 
eller uproduktiv 
skog 

Tiltaket berører 
middels bonitet 
skog i større 
sammenheng 
og/eller skog 
med høy bonitet 
som er 
inneklemt og 

Tiltaket berører 
skog med høy 
bonitet. Tiltaket 
splitter opp 
skog. Tiltaket 
berører 
vernede 
områder eller 
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dermed 
vanskelig å 
drive. 

viktige 
skogstyper. 

Jordbruk Tiltaket berører 
ikke 
jordbruksarealer 

Tiltaket berører 
svært lite 
jordbruksarealer. 
Tiltaket berører 
noe brakk areal.   

Tiltaket berører 
lite 
jordbruksarealer 

Tiltaket berører 
noe 
jordbruksareal 
er og/eller 
lettbrukt 
dyrkbar jord.   

Tiltaket berører 
fulldyrket 
arealer. 

 

3.1.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. Kulturminner, 

som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på spor fra tidligere 

generasjoner, slik at disse kan overleveres til nye generasjoner. Da man ikke kan ta vare på alt 

mennesker har skapt gjennom tidene, er det nødvendig å prioritere hva som er viktig å bevare.  

Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer 

om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse. 

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i lov om kulturminner. 

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 

lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.  

Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større 

helhet eller sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller 

sammenheng kulturminnene inngår i.  

Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle 

erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4.  

Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

I mange tilfeller vil verdifulle kulturminner og kulturmiljøer også være en del av temaet landskapsbilde. 

Skillelinjen går på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved at de 

samme aspekter konsekvensutredes innenfor flere tema, er det definert følgende avgrensinger:  

 De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges 

under landskapsbilde.  

 Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, vektlegges under tema Kulturmiljø.  

 Identiteten som en gruppe beboere eller brukere knytter til spesielle kulturminner/miljøer, 

landskapsrom eller naturtyper, skal behandles under temaet nærmiljø og friluftsliv.  

 Det kulturhistoriske aspektet skal behandles under temaet kulturmiljø. 
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Verdisetting av kulturminner og kulturmiljøer: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Kulturmiljøet er vanlig 
forekommende. 
Kulturminnene er uten 
spesielle kvaliteter. 

Kulturmiljøet er 
representativt for 
perioden. Kulturminnene 
inneholder kvaliteter. 

Kulturmiljøet har 
nasjonal, regional eller 
lokal verdi. 
Kulturminnene har 
nasjonal, regional eller 
lokal verdi. 

 

Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Kulturminner 
og 
kulturmiljøer 

Tiltaket vil i 
stor grad 
styrke viktige 
kulturminner 
og/eller 
kulturmiljøer 

Tiltaket vil styrke 
viktige 
kulturminner 
og/eller 
kulturmiljøer. 

Tiltaket vil 
stort sett 
ikke berøre 
kulturminner 
og/eller 
kulturmiljøer. 

Tiltaket vil svekke 
kulturminner 
og/eller 
kulturmiljøer. 

Tiltaket vil 
ødelegge 
kulturminner 
og/eller 
kulturmiljøer. 

 

3.1.5 Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som 

følge av et tiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene, 

og hvordan landskapet oppleves sett fra tiltaket. 

For å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter konsekvensutredes innenfor flere tema, er 

landskapsbilde avgrenset til å omfatte de visuelle kvalitetene i omgivelsene. For å tydeliggjøre dette er 

det definert følgende avgrensinger: 

 De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges 

under landskapsbilde.  

 Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, vektlegges under tema kulturmiljø.  

 Stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av et område er behandlet under 

temaet nærmiljø og friluftsliv.  

Verdisetting av landskapsbilde: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskapsbilde Landskapet utmerker seg 
ikke. Ingen spesielle 
kvaliteter. 

Landskapet har 
enkeltkvaliteter. 

Landskapet utmerker seg 
sammenhengende med 
kvaliteter. 
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Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Landskapsbilde Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
landskapsbilde i 
område. 

Tiltaket vil 
styrke 
landskapsbilde i 
område. 

Tiltaket vil ikke 
nevneverdig 
påvirke 
landskapsbilde.  

Tiltaket vil 
svekke 
landskapsbilde i 
område. 

Tiltaket vil 
kraftig svekke 
eller ødelegge 
landskapsbilde i 
område. 

 

 

3.2 Samfunn 

 

3.2.1 Forurensning, energi og klima 

Analysen av forurensning, energi og klima skal belyse virkningen av tiltak både for dagens brukere av 

det berørte området og for beboere innenfor nye byggeområder. 

Temaene er sammensatte omfatter forurensning av ulik art som støy, støv og luktproblemer, herunder 

forholdet til landbruket. Mulighet for tilknytning til fjernvarme inngår i temaet, mens tiltakets 

påvirkning av transportbehovet går innunder tema areal- og transportplanlegging. 

Verdisetting av forurensing, energi og klima: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Forurensing, energi og 
klima 

Ingen kjente forhold for 
forurensing, klima og 
energi. 

Noen kjente forhold for 
forurensing, klima og 
energi. 

Flere kjente forhold for 
forurensing, klima og 
energi. 

 

Verdisetting av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Forurensing, 
energi og 
klima 

Tiltaket minsker 
i stor grad fare 
for forurensing. 
Tiltaket styrker i 
stor grad 
klimaet. Tiltaket 
kan tilkobles 
fjernvarme eller 
annen 
alternativ 
varmekilde. 

Tiltaket minsker 
fare for 
forurensing. 
Tiltaket styrker 
klimaet. Tiltaket 
kan kobles til 
alternativ 
varmekilde. 

Tiltaket 
verken øker 
eller minsker 
fare for 
forurensing 
eller svekker 
eller styrker 
klimaet. 

Tiltaket øker 
faren for 
forurensing og 
svekker klimaet. 
Tiltaket kan ikke 
kobles til 
alternativ 
varmekilde. 

Tiltaket øker 
forurensing og 
svekker klimaet 
betydelig. 
Tiltaket kan 
ikke påkobles 
fjernvarme 
eller andre 
alternative 
varmekilder. 
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3.2.2 Areal- og transportplanlegging 

Her vektlegges nærhet til ulike funksjoner, med hensyn på transportbehovet, og om dette kan dekkes 

gjennom kollektivtransport, eller er i gang-/sykkelavstand. 

Verdisetting av areal – og transportplanlegging: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Areal - 
transportplanlegging 

Mer enn 1 km til 
kollektivtrafikk. 
Satelittpreget området 
som utløser bilkjøring 
og/eller barn må ha 
skoleskyss. 

Mindre enn 300 meter til 
kollektivtransport. 
Gangavstand til skole 
og/eller barnehage. 
Gangavstand til 
nærområdene. 

Mindre enn 600 meter til 
kollektivtransport. 
Gangavstand til skole 
og/eller barnehage. 

 
 

 

Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Areal – og 
transportplanlegging 

Tiltaket vil i 
stor grad 
styrke 
hensikten 
med areal – 
og transport 
planlegging 
og utløser 
ikke mer 
bilkjøring. 

Tiltaket vil 
styrke 
hensikten 
med areal – 
og transport 
planlegging og 
utløser ikke 
nevneverdig 
mer bilkjøring. 

Tiltaket vil 
stort sett ikke 
endre 
kjøremønster 
eller trafikk 
mengden. 

Tiltaket vil 
svekke 
hensikten 
med areal og 
transport 
planlegging 
og/eller 
utløse større 
behov for 
bilkjøring. 

Tiltaket vil 
bryte med 
nasjonale og 
regionale 
føringer for 
areal og 
transport 
Planlegging 
og/eller utløse 
betydelig økt 
trafikkmengde. 

 

 

3.2.3 Folkehelse og sosial infrastruktur 

 

 Verdisetting av areal – og transportplanlegging: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

Mer enn 2 km til 
barnehager og skoler 
Idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg og andre 
møteplasser,  

Mellom 1 og 2 km til 
barnehager, skoler, 
idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg eller 
andre møteplasser. 

Mindre enn en km til 
barnehage, skole, 
idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg og andre 
møteplasser. 
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Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Folkehelse og 
sosial 
infrastruktur 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
folkehelsen 
gjennom 
tilrettelegging 
for økt fysisk 
aktivitet og 
sosiale 
møteplasser 
inne og ute 

Tiltaket vil 
styrke 
folkehelsen 
gjennom 
tilrettelegging 
for økt fysisk 
aktivitet og 
sosiale 
møteplasser 

Tiltaket vil stort 
sett ikke gi 
endrede 
forhold for 
utvikling av 
folkehelsen. 

Tiltaket vil 
svekke 
grunnlaget for 
folkehelse 
gjennom økte 
avstander til 
sosiale 
møteplasser og 
reduserte 
muligheter for 
fysisk aktivitet. 

Tiltaket vil 
bryte med 
nasjonale og 
regionale 
føringer for 
utvikling av 
folkehelse. 

 

 

3.2.4 Teknisk infrastruktur 

Det er av vesentlig betydning å utnytte allerede utførte investeringer i veg og vann-/avløpsanlegg. 

Dette omfatter også kapasitet for drikkevanns- og brannvannsforsyning. Tiltak som kan bidra til å 

løse/finansiere en nødvendig utbygging av vann- og avløpsnettet kan også gi positiv uttelling.  

Verdivurdering teknisk infrastruktur: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Vann – og avløp Ikke kommunalt vann – 
og avløp i nærheten. Ikke 
planlagt kommunalt vann 
– og avløp og/eller 
uegnet grunn til 
infiltrasjon. 

Ligger klart for 
kommunalt vann – og 
avløp i nærhet til 
området eller på 
området. 

Kommunalt vann – og 
avløp ligger i nærhet til 
område. Kommunalt 
vann – og avløp til 
området vil bidra til å 
løse utfordringer i 
omkringliggende 
områder. 

Veg, strøm Ikke anlagt adkomst. Stor 
kostnad å føre strøm til 
område. Umulig å føre 
strøm til område.. 

Adkomst eksisterer inn til 
område. Strøm eksisterer 
i område. 

Strøm i nærhet av 
område. Adkomst lett 
tilgjengelig 
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Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Vann – og 
avløp 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
utnyttelsen av 
det kommunale 
vann – og 
avløpsnettet. 

Tiltaket vil styrke 
utnyttelsen av 
det kommunale 
vann – og 
avløpsnettet. 

Tiltaket vil 
ikke styrke 
eller svekke 
utnyttelsen 
av det 
kommunale 
vann – og 
avløpsnettet. 

Tiltaket kan ikke 
påkobles 
kommunalt vann 
– og avløp. 
Tiltaket vil kreve 
privat anlegg. 

Tiltaket kan ikke 
påkobles det 
kommunale 
vann – og 
avløpsnettet. 
Tiltaket vil 
kreve 
renseanlegg. 

Veg, strøm Tiltaket vil i stor 
grad utnytte 
eksisterende 
infrastruktur. 

Tiltaket vil i stor 
grad utnytte 
eksisterende 
infrastruktur 
eller kunne 
anlegges lett. 

Tiltaket har 
ikke behov 
for 
infrastruktur. 

Tiltaket vil kreve 
etablering av ny 
adkomst og strøm 

Tiltaket krever 
store inngrep 
for å få anlagt 
adkomst og 
strøm. 

 

3.2.5 Risiko og sårbarhet 

Samfunnssikkerhet er et sentralt tema i arealplanlegging, og skal implementeres i all planlegging. Det 

vil si at analyse og vurdering av eventuell risiko og sårbarhet knyttet til endring av arealbruk og 

utbyggingstiltak skal legges til grunn i arbeidet. 

Hovedfokus er å avdekke mulige konflikter innenfor områdene liv, helse, miljø og sårbar infrastruktur 

som følge av en eventuell endring av arealbruk. 

Forhold som kan være aktuelle å vurdere vil variere etter lokalitet og områdets beskaffenhet. 

Opplistingen nedenfor nevner forhold som kan være relevant, og hvert utbyggingsforslag er vurdert 

med utgangspunkt i denne.  

Natur- og miljøforhold - aktsomhetsområder 

 Skred og ras (jord, stein, leire, løsmasser, is, snø)  

 Steinsprang  

 Flom  

 Klimatiske forhold (vind, snø/nedbør)  

 Byggegrunn – setninger og utglidninger (stabilitet)  

Virksomhetsbaserte forhold  

 Brann / eksplosjon/ kjemikalieutslipp  

 Olje / gassanlegg 

 Lagring av farlige stoffer (f. eks. industrianlegg, bensinstasjoner)  

 Høyspentledninger 

 Gamle fyllplasser 

Infrastruktur 

 Risiko pga. av utilsiktede /ukontrollerte hendelser på nærliggende veger 

 Ulykkesbelastede veger - trafikksikkerhet  
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Verdisetting av risiko – og sårbarhet: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Risiko – og sårbarhet Ingen kjente risikoer eller 
sårbarheter. 

Få kjente risikoer eller 
sårbarheter. Krever ikke 
mye tiltak. 

Kjente risikoer og 
sårbarheter. Krever 
tiltak. 

Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Risiko – og 
sårbarheter 

Tiltaket vil i stor 
grad styrke 
sikkerheten og 
minske 
sårbarheten i 
område. 

Tiltaket vil 
styrke 
sikkerheten og 
minske 
sårbarheten i 
område. 

Tiltaket vil ikke 
ha innvirkning 
på verken risiko 
eller sårbarhet. 

Tiltaket øker 
risikoen og 
minske 
sikkerheten i 
område.   

Tiltaket vil i stor 
grad minske 
sikkerheten og 
øke risikoen i 
område. 

 

3.2.6 Attraktivitet og bokvalitet 

Kan enkelte boligområder være så attraktive at det er avgjørende for om folk flytter til Østre Toten. 

Blant positive elementer som kan vektlegges er: 

 Tilgang til arbeidsplasser (Gjøvik, Raufoss, Gardemoområdet) 

 Nærhet til Gjøvik by. 

 Nærhet til tettstedene Skreia, Kapp og Lena 

 Nærhet til kulturtilbud 

 Utsikt, gode solforhold og nærhet til Mjøsa 

Blant negative elementer er: 

 Nærhet til kraftledninger og støykilder 

 Dårlige solforhold og andre negative lokalklimatiske forhold 

 Manglende bredbåndskapasitet. 

 

Verdisetting av attraktivitet og bokvalitet: 

Beskrivelse Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Attraktivitet og 
bokvalitet 

Attraktiviteten eller 
utsikten utmerker seg 
ikke. Ingen spesielle 
kvaliteter. Dårlig 
solforhold. 
Eventuelt nærhet til 
kraftledninger og 
støykilder. 
Ikke i nærhet til 
tettsteder. 

Enkeltkvaliteter ved 
attraktiviteten og/eller 
utsikten. Middels 
solforhold. Nærhet til 
tettsteder. 

Attraktiviteten og/eller 
utsikten utmerker seg. 
Gode solforhold og 
nærhet til tettsteder 
og/eller by. 
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Beskrivelse av omfanget: 

Beskrivelse Stort positivt 
omfang 

Middels 
positivt 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

Middels 
negativt 
omfang 

Stort negativ 
omfang 

Attraktivitet og 
bokvalitet 

Tiltaket vil i stor 
grad gi 
attraktivitet 
og/eller utsikt. 
Tiltaket øker 
sentrumsutvikling 
og styrker 
sentrum. 

Tiltaket vil gi 
attraktivitet 
og/eller utsikt. 
Tiltaket kan 
styrke 
sentrum. 

Tiltaket vil ikke 
gi nevneverdig 
attraktivitet 
og/eller utsikt. 
Tiltaket vil ikke 
nevneverdig 
påvirke 
sentrum. 

Tiltaket vil ikke 
gi spesielt mye 
attraktivitet 
og/eller utsikt. 
Tiltaket vil 
svekke 
sentrum noe. 

Tiltaket gir 
verken 
attraktivitet 
eller utsikt. 
Tiltaket vil 
svekke 
sentrum. 

 

 

 

4 Vurdering av forslag til nye utbyggingsområder 

Konsekvensutredningen er en vurdering av forslag til nye utbyggingsområder og byggeområder som 

har fått endret arealstatus i forhold i gjeldende kommuneplan. Konsekvensutredningen er basert på 

fagkunnskap og faglig skjønn, og er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for politikerne ved vedtak av 

revidert plan. 

 

4.1 Boligområder  

 

4.1.1 Lokalisering og behov 

Behovet for områder til boligutbygging har blitt vurderes opp mot byggeaktiviteten de siste 10 årene, 

samt tomtereserver i gjeldende plan og kommunens målsettinger om befolkningsvekst. Kommunen 

strategi for utvikling av boligområder er sett i forhold til arbeidsmarkeder, sosial og teknisk 

infrastruktur. 

Kommunen har to viktige strategier som ligger til grunn for prioritering av nye byggeområder i 

Kommuneplanens arealdel. På den ene siden er det et stort behov for økt antall leiligheter og 

fortetting i sentrumsområdene Lena, Skreia og Kapp for å møte de utfordringene kommunen står 

overfor når det gjelder et økt antall eldre, som i større grad enn tidligere må klare seg selv. Samtidig er 

det sentralt for kommunen å være attraktiv for familier som retter seg inn mot de større 

arbeidsmarkedene i Mjøsbyene og områdene Oslo-nord. I tillegg til boliger som frigjøres gjennom at 

eldre flytter mer sentralt, ser vi et behov for eiendommer for nybygg.  

I planprogrammet for gjeldende revisjon er det konkludert med at det er avsatt tilstrekkelig arealer for 

bygging av bolig med unntak av Nordlia og Totenvika. Områder avsatt til industri i Skreia sentrum skal 

vurderes som byggeområde for bolig/sentrumsformål. Vurdering av nye byggeområder til boligformål i 

Totenvika er utsatt til  neste revisjon, også med hensyn til at de mest aktuelle byggeområdene er 

utsatt for støy fra anleggene Viken skytebane og Totenvika lerduebane. 
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4.1.2 Vurdering av nye områder 

 

SK3  - Bolig      Balke barnehage                                                                                                               Skreia 

Gårds – og 
bruksnummer 

56/69  

           

Dagens arealformål Offentlig privat 
tjenesteyting 

Foreslått arealformål Byggeområde for 
bolig 

Forslagsstiller Offentlig 

Areal 0,7 daa 

Beskrivelse av området:  
Tidligere Balke sanitets barnehage, registrert 
som bebygd areal. Eiendommen ligger 
mellom Skreia idrettsplass og etablert 
boligområde. 

Tema Konsekvens       Kommentar 

Nærmiljø og friluftsliv + Eiendommen ligger inntil Skreia idrettsplass 

Naturmiljø 0 Ingen kjente verdier 

Naturressurser 0 Tidligere bebygd tomt 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Ingen spesielle verdier 

Landskapsbilde 
0 

Ligger ikke eksponert, og bruk av eiendommen til boligformål 
vil ikke skille seg ut i nærområdet 

Forurensing, energi og 
klima 

-- Området berøres av støy og lukt fra KIMS og støy fra 
idrettsplassen. 

Areal – og 
transportplanlegging 

++ Kort veg til sentrum og kollektivforbindelser. busstopp i 
sentrum(500 meter) 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur +++ 

2,6 km til barneskole og 0,2 km til ungdomsskolen, 0,5 km til 
sentrum med forretninger og møteplasser, ligger inntil 
idrettsplass, 1 km til bo- og servicesenter. 

Teknisk infrastruktur ++ Kommunalt vann – og avløp 

Risiko – og sårbarhet - Det går en mindre  flomvei gjennom området som må ivaretas i 
forbindelse byggesak. Eiendommen ligger innenfor 
aktsomhetsområde flom langs Lenaelva. Sikker byggegrunn må 
dokumenteres i forbindelse med byggesak. Nærheten til KiMs 
gir en viss risiko mht. brann og eksplosjonsfare. 

Attraktivitet og bokvalitet 0 Området ligger langs Lenavassdraget, relativt lavt i terrenget, 
ca. 3 m høyere i terrenget enn idrettsplassen. Beliggenheten i 
terrenget, samt inntil industri er negativt, nærhet til sosial 
infrastruktur er positivt.  

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Tidligere barnehage omgjøres til eksisterende byggeområde for bolig. Selv om etablering av bolig kan gi negative 
konsekvenser for den som etablerer seg i området, vurderes disse til å være relativt små i forhold til de positive 
konsekvensene. Hensynet til sikkerhet iht. TEK må dokumenteres i tilknytning til byggesaken. 

Konklusjon: Området anbefales omgjort til byggeområde for bolig begrenset til en boenhet 

 

Det er tidligere gitt dispensasjon for omgjøring av barnehage til bolig. Før området kan bebygges må 

sikkerhet mot 200 års flom dokumenteres. 
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Nordlia 

NO2 - Bolig   Askegård + Annexstad                                                                                                          Nordlia 

Gårds – og 
bruksnummer 

56/69  

           
 

Dagens arealformål LNF-område 

Foreslått 
arealformål 

Byggeområde for 
bolig 

Forslagsstiller Privat/ Offentlig 

Areal 123 daa 

Beskrivelse av området:  
Området består av 10 daa fulldyrket 
mark, fordelt på to teiger på henholdsvis 
3,2 og 5,4 daa, samt 1,4 daa av et større 
jorde. For øvrig er de resterende 113 daa 
skogbevokst.  
 
 

Tema Konsekvens       Kommentar 

Nærmiljø og friluftsliv ++ Pilegrimsleden ligger i nedre del av det foreslåtte 
utbyggingsområdet. Området for øvrig lite brukt som 
friluftsområde i dag, og vil bli bedre tilrettelagt gjennom 
utbygging.  

Naturmiljø -- Naturfaglig vurdering følger vedlagt. Rådyr og elg i 
området.  Det er registrert en nøkkelbiotop  med MIS, ca. 
7 daa i øvre halvdel av området – C-verdi (lav). 
Skogsarealet som skal tas i bruk er relativt stort. Dette 
innebærer en reduksjon i leveområde for viltet.  

Naturressurser --- Det meste av skogen (ca. 105 daa) er registrert som 
lettbrukt dyrkbar jord. I tillegg vil noe jordbruksarealer 
måtte tas i bruk til atkomstveg. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Området er grovkartlagt – uten at det er gjort funn. 

Landskapsbilde 

- 

Området ligger som en del av ei helhetlig 
liside/kulturlandskap med dyrka mark, skogsområder og 
større gårdstun. Flere større boligområder innenfor en 
km avstand. Utbygging vil endre landskapsbildet, men 
storskala kulturlandskap vil i stor grad kunne ta opp i seg 
tiltaket. Krav til utforming og randsoner nødvendig. 

Forurensing, energi og 
klima 

- Støysonekart – støy fra Fv 33 – rød sone ca. 20 m fra 
vegkant, gul sone 40-50 m fra vegkant. Byggeområdet 
legges utenfor støysoner. Forurenset grunn ikke registrert 

Areal – og 
transportplanlegging 

+ Kort adkomstveg fra hovedveg og ca. 500 m fra 
eksisterende boligbebyggelse i Nordlia. Bratt atkomst til 
skole/barnehage, noe som øker faren for biltransport. Ca. 
7 km fra Gjøvik sentrum, 4 km fra tettbebyggelse Gjøvik, 
ca. 7 km til Kapp, 10 km til Lena, 14 km til Raufoss. 
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Sammenhengende gang – og sykkelveg til Gjøvik. 
Kollektivtransport: Bussruter til Gjøvik, Lena og Kapp. 
Ringrute 1 og 2: timesavganger – mindre tilbud helg. 
Flybuss har 7 avganger til Gjøvik pr dag. Økt 
tilrettelegging med friområde ved Mjøsa kan gi redusert 
transportbehov. 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

++ 

Avstand skole og barnehage: 800 m fra ytterkant boligfelt 
til dagens barnehage (korteste gangrute – 50 
høydemeter). Grendehus/møtested på samme sted. 
Nordli skole med nærmiljøanlegg– avstand fra ytterkant 
bolig til skole 1,5 km (gjennom eksisterende boligfelt.) 
høydeforskjell 90 m. Bedrer mulighetene for friluftsliv i 
strandsona og trafikksikker atkomst til Mjøsa fra 
eksisterende bebyggelse. 

Teknisk infrastruktur  Behov for investeringer i renseanlegg og 
vannforsyningsanlegg (av hensyn til leveringssikkerhet er 
det behov for tosidig vannforsyning også for eksisterende 
bebyggelse i Nordlia) 

Risiko – og sårbarhet -- Det går flomveier gjennom som må ivaretas i forbindelse 
med regulering av området. Fv33 forbi området er 
ulykkesbelastet, økt trafikk kan gi økt risiko for 
trafikkulykker.  

Attraktivitet og 
bokvalitet 

+++ Nærhet og utsikt til Mjøsa, gode turmuligheter 
(pilegrimsleden) gode muligheter for aktiviteter i 
tilknytning til Mjøsa, nærhet til skole og barnehage, 
relativt kort vei til stort arbeidsmarked. 
 
 
 
 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Konklusjon: Området egner seg godt som byggeområde for bolig, men kan gi økte utfordringer mht. 
trafikksikkerhet. Av trafikale hensyn bør utbygging avventes til utbedring av Fv33 gjennom Nordlia. Undergang 
for myke trafikanter, utbygging av renseanlegg og vannforsyning må legges inn som rekkefølgekrav. Feltet 
forutsetter grunnlagsinvesteringer i veg, vann, avløp og en helhetlig løsning for trafikksituasjonen i Nordlia.  Det 
må sikres buffersone mot fulldyrket mark for å forhindre konflikter mot landbruksvirksomhet. Håndtering av 
flomveger må ivaretas i reguleringsplan 

Konklusjon: Området er godt egnet som boligområde – krav om områderegulering 

 

Mange hensyn taler for å videreutvikle Nordlia, ikke minst gjelder dette nærhet til Gjøvik og 

arbeidsmarkedet i Mjøsbyen. Området er også i sykkelavstand for arbeidsreiser til Gjøvik. Sammen 

med boligområdet vil det bli lagt ut et større friområde ved Mjøsa. Dette vil bidra mulighetene for 

vassdragsnært friluftsliv for hele Nordlia. Det er gjennomført tre konsekvensutredninger, eiendommen 

Askegård, Eiendommen Annexstad og de to eiendommene sammen (N2). Kommunen finner det 

hensiktsmessig å legge ut et så stort areal da det kan forsvare utbygging av nødvendig infrastruktur 

som en forsvarlig kryssløsning og undergang for myke trafikanter, for å sikre trygg atkomst til 

friområdet for den etablerte bebyggelsen beliggende på oversiden av Fv.33. Uten en større utbygging 

ved Mjøsa i Nordlia vil det ikke være mulig å etablere en trygg atkomst til Mjøsstranda for myke 

trafikanter.  



Konsekvensutredning med risiko – og sårbarhetsanalyse, 2. gangs høring 

23 
 

 

ID Daa Nærmiljø og 
friluftsliv 

Naturmiljø Naturressurser Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Landskapsbilde 

  Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

SK3-
bolig 

21,2 
Liten 

Lite 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Konsekvens Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten/ubetydelig 
konsekvens 

NO2 130 
Liten Nøytral Liten 

Stor 
negativ 

Middels 
Stor 

negativ 
Liten 

Liten 
negativ 

Middels 
Liten 

negativ 

Konsekvens Liten positiv 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels  negativ 
konsekvens 

Ubetydelig konsekvens 
Liten negativ 
konsekvens 

 

 

ID daa Forurensing, klima 
og energi 

Areal – 
og transport 
planlegging 

Folkehelse/Sosial  
infrastruktur 

Teknisk  
infrastruktur 

Risiko – og sårbarhet Attraktivitet og 
bokvalitet 

  Verdi Om 
fang 

Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

SK3 0,7 
Middels 

Middels 
negativ 

Middels 
Middels 
positiv 

Stor 
Stor 

positiv 
Stor 

Intet 
omfang  

Middels 
Liten 

negativ 
Liten 

Liten 
positiv 

Konsekvens 
Middels negativ 

konsekvens 
Middels positiv 

konsekvens 

Meget stor 
positiv 

konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

NO2 130 
Middels 

Liten 
negativ 

Middels 
Liten 

positiv 
Middels 

Middels 
positiv 

Lav 
Stor 

positiv 
Middels 

Middels 
negativ 

Middels 
Middels 
positiv 

Konsekvens Liten negativ 
konsekvens 

Liten positiv 
konsekvens 

Middels stor positiv 
konsekvens 

Middels positiv 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Middels positiv 
konsekvens 

 

4.1.3 Prioritering av nye områder 

 

Område Størrelse i daa Anslagsvis boenheter 

SK3  0,7 1 

NO2 123 150-220 

Totalt 123,7 151-221 

 

4.2 Handel 

 

4.2.1 Lokalisering og behov 

Med unntak av Kapp er det tilfredsstillende arealer for detaljvarehandel i hele kommunen. På Kapp 

har det i lang tid vært et behov for etablering av ny dagligvareforretning. Dagens dagligvare har 

løsninger for varelevering og parkering som er direkte trafikkfarlige. Butikken er i tillegg alt for liten 

sett i forhold til den store befolkningskonsentrasjonen på Kapp. Bygningsmassen er i tillegg dårlig, og 

det er et akutt behov for ny forretning. Dagens situasjon er lite ønskelig også med hensyn til 

samordnet areal- og transportplanlegging, da mange velger å dra til Lena og Gjøvik for å handle 

dagligvarer. 
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4.2.2 Vurdering av nye områder 

Kapp 

Det er gjort et arealsøk etter alternative arealer – uten at noen områder peker seg ut som særlig 

aktuelle. På lengre sikt kan arealene til dagens Kapp bo- og servicesenter være aktuelle. Dette ligger 

imidlertid litt langt fram i tid mht et akutt behov for ny dagligvareforretning på Kapp. Alternativene ser 

de samme som tidligere vurdert i forslag til reguleringsplan i 2016. 

KA16 - Dagligvarehandel Bakke                                                                                                                   Kapp 
Gårds – og 
bruksnummer 

55/1, 55/2, 55/12 
og 56/6 

  
      

 

Dagens arealformål LNF 

Foreslått arealformål Handel (detalj-
handel) 

Forslagsstiller Privat 

Areal 5,5 daa 

Beskrivelse av området:  
Det er tidligere fremmet 
reguleringsplanforslag for 
Dagligvareforretning Bakke. Området 
ligger på dyrket mark og ligger sørvest for 
krysset Nylinna – Mjøsvegen og grenser 
opp mot reguleringsplan for Bakkehågån 

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og friluftsliv 0 Områder for nærmiljø og friluftsliv berøres ikke 

Naturmiljø 0 Ingen kjente sårbare eller vernede naturtyper eller arter berøres. 

Naturressurser ---- Totalt 5,1 daa fulldyrket mark berøres av tiltaket. Redusert areal fulldyrket 
på gården fra 216 til 211 daa. Den fulldyrkede marken er relativt skrinn. 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

0 Det ble registrert to kokegroper som er automatisk fredet. Disse er allerede 
utgravd i forbindelse med registrering, og søkes frigitt i forbindelse med 
sluttføring av reguleringsplan. 

Landskapsbilde -- Området ligger relativt eksponert i et åpent kulturlandskap, samtidig er  
anlegget plassert lavt i terreng. Stort volum på bygning i forhold til 
nærliggende boligbebyggelse vil påvirke omgivelsene negativt. Det stilles 
krav til utforming og skjerming i forbindelse med reguleringsplanen. 

Forurensning, klima og 
energi 

- Tiltaket kan gi økt støy for nærliggende boliger i forbindelse med 
varelevering og trafikk inne på parkeringsplass. Ikke vesentlig økt støy fra fv. 
92 pga tiltaket. Ikke kjent forurensning i grunnen. 

Areal og 
transportplanlegging 

++ Ligger nær sentrum, har gode gangforbindelser og greit tilgjengelige 
kollektivtilbud. Ligger sentralt i forhold til boligområder. 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

+ Skole, kulturskole, barnehage og eldresenter samt næringsområder innenfor 
en avstand på 1,5 km.  

Teknisk infrastruktur - Siktforhold for avkjørsel ser ut til å være tilstrekkelig, vegplan med profiler 
følger vedlagt. Det ligger til rette for påkobling til eksisterende VA 
infrastruktur. Forsvarlig håndtering av overvann samt tilstrekkelig 
slukkevann må sikres. Avkjørsel må skilles fra bussholdeplass. 

Risiko og sårbarhet - Siktforhold for avkjørsel ser ut til å være tilstrekkelig. Det er ikke tilstrekkelig 
slukkevann i området. 

Attraktivitet  ++ Ligger sentralt på Kapp og nær boligområder og er god tilgjengelighet mht. 
kollektivtransport 

Samlet vurdering 

området ligger sentralt plassert i forhold til eksisterende boligområder og andre strukturer i Kapp., med gang-/sykkelveg 
og nærhet til kollektivholdeplass som betjenes av Ringruta med timesavganger. Området kan styrke sentrumsutviklingen 
og gi økt attraktivitet for forretningsvirksomhet i Hauggården på den andre siden av Mjøsvegen. Mulighet for god 
arrondering (1 plan) for dagligvareforretning. Hensynet til fulldyrket mark taler i mot, samt utfordringer med siktforhold i 
krysset. Alternativ plassering, i tråd med Kommunedelplan for Kapp, vedtatt 8. mars 2012, har betydelige utfordringer 
mht. trafikksikkerhet, grunnet kryssbelastning, trafikkmengde, herunder tungtrafikk til fabrikkområdene og vegens 
stigningsgrad. 

Konklusjon: Området anbefales avsatt til fremtidig byggeområde for forretning. 
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K1 - Detaljhandel  -  Haug                                                                                                                            
Kapp 
Gårds – og 
bruksnummer 

Gnr 101/12, 
101/17 

  
      

 

Dagens arealformål Kombinertformål 
- sentrumsformål 

Foreslått 
arealformål 

Kombinertformål 
- sentrumsformål 

Forslagsstiller Offentlig 
Areal 5,6 daa 

Beskrivelse av området:  
Området består av en forretningsgård med 
boligdel samt hage/uteoppholdsareal. 
Arealet er regulert til kombinertformål 
bolig/næring i eldre reguleringsplan. 

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og 
friluftsliv 

0/- Noe grøntområder på tomta i dag felles/privat. Brukes noe av 
nærmiljøet? 
 

Naturmiljø 0 Ingen kjente registrerte naturverdier. 

Naturressurser 0 Bebygd areal, ingen berørte fagområder 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

- Ingen kjente fornminner. Bygningsverdi eksisterende bygning – 
Hauggården viktig element og stedsmarkering. Bygning ut mot 
krysset bør søkes tatt vare på 

Landskapsbilde + Områdets verdi er nyttet til hjørnebygget som element som 
markerer stedsdannelsen. Inngår som en del av det tradisjonelle 
Kapp – mellom kirke og fabrikken. Eksponert i nærvirkning, 
bygningsvolum blir liggende  i en overgang mellom boligområdene 
og næringsområdene ned mot Mjøsa. Utforming viktig. 

Forurensning - Støysonekart – støy fra fv 92–, rød og gul sone. Økt støy for boliger i 
Fabrikkvegen. Forurenset grunn ikke registrert 

Energi og klima 0 Ikke fjernvarmeanlegg.  

Areal og 
transportplanlegging 

++ Sentral butikkplassering i forhold til eksisterende boligområder og 
sentrumsdannelse. Grei adkomst til offentlig kommunikasjon. Gode 
gang og sykkelforbindelser inn mot anlegget, men tiltak må 
vurderes i Fabrikkvegen. 

Folkehelse og sosial 
infrastruktrur 

+ Sentral beliggenhet. Avstander til skole, barnehage og pleiehjem i 
kort avstand. 

Teknisk infrastruktur - Fabrikkvegen dårlig tilrettelagt for gående – tiltak må vurderes. 
Varetransport noe utfordrende jfr stigning 

Risiko og sårbarhet -- Støy og trafikksikkerhet vurderes. Økt støy og trafikkbelastning for 
nærliggende boliger, samt for de gående/syklende som skal ned til 
Mjølkefabrikken med kulturskole og annet kulturtilbud.  
 

Attraktivitet  ++ Ligger sentralt på Kapp og nær boligområder og er god 
tilgjengelighet mht. kollektivtransport 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Det er en sentral og god plassering for å styke Kapp sentrum. Det er store utfordringer med trafikksikkerhet, 
spesielt for myke trafikanter.  
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Konklusjon: Middels egnethet, men på grunn av trafikale utfordringer anbefales ikke området tatt med i planen. 

  



Konsekvensutredning med risiko – og sårbarhetsanalyse, 2. gangs høring 

27 
 

 
 

ID Daa Nærmiljø og 
friluftsliv 

Naturmiljø Naturressurser Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Landskapsbilde 

  Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

KA16 5,5 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Stor 

Store 
negative  

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Liten 
negativ 

Konsekvens Ubetydelig 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

 

ID daa Forurensing, klima 
og energi 

Areal – 
og transport 
planlegging 

Folkehelse/Sosial  
infrastruktur 

Teknisk  
infrastruktur 

Risiko – og sårbarhet Attraktivitet og 
bokvalitet 

  Verdi Om 
fang 

Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

KA16 5,5 
Liten  

Middels 
negativ 

Middels  
Middels 
positivt 

Liten 
Liten 

positivt 
Liten  

Middels 
negativt 

Liten 
negativ 

Middels  Middels 
Middels 
positivt 

Konsekvens Liten  negativ 
konsekvens 

Middels positiv 
konsekvens 

Liten positiv 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Middels positiv 
konsekvens 

 

4.2.2 Prioritering av nye områder 

 

Område Størrelse i daa 

KA16 5,5 

 

 

4.3 Offentlig eller privat tjenesteyting  

 

4.3.1 Lokalisering og behov 

Det er tilstrekkelig arealer til offentlig eller privat tjenesteyting i gjeldende plan. Behovet for endring er 

begrenset til å sikre gode rammevilkår for virksomhetene Norsk hestesenter og Sivilforsvarets skole og 

sentrallager på Starum  
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4.3.2 Vurdering av nye områder 

 

ST1        Starum 
Gårds- og bruks-
nummer 

86/8, 80/30 samt 
eiendommene til Sivilforsvaret 
og Norsk hestesenter. 

 

 

Dagens 
arealformål 

Annet byggeområde; 
bolig/forretning/ kontor 

Foreslått 
arealformål 

Offentlig eller privat 
tjenesteyting 

Forslagsstiller Offentlig 

Areal 190 daa 

Beskrivelse av området: 
Området ligger i dagens kommuneplan som annet 
byggeområde (bolig/forretning/kontor). Området 
huser i dag:  

 sivilforsvarets virksomhet med sentrallager, 
undervisningsbygg, internat og øvelsesområde 

 Norsk hestesenter med staller, ridehus, 
undervisningslokale, internat/hotell. 

Øvelsesområde i privat eie 
 

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og friluftsliv 0 Interne veger blir brukt som rideveger og turveger av hestesenteret 

og lokalbefolkning. Endringen av arealformål påvirker ikke dagens 
bruk. 

Naturmiljø 0 Ingen kjente innenfor byggeområdet. Området grenser opp mot 
utvalgte naturtyper, slåttemark m.v. Endringen viderefører i all 
hovedsak dagens bruk, og har ingen påvirkning 

Naturressurser 0 Området ligger innenfor området Balke-Lillo som er svært viktig 
kulturlandskap. Endringen viderefører i all hovedsak dagens bruk og 
har ingen påvirkning 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Deler av bygningene er eldre militærbygg, hvor tidligere bruk er 
videreført (kløvkompaniet holdt tidligere hus på Starum og deler av 
den eldre bebyggelsen er fremdeles i bruk). Endringen viderefører 
dagens bruk. 

Landskapsbilde 0 Endringen vil ikke påvirke område da dagens bruk videreføres. 

Forurensing, energi og 
klima 

++ Området berøres av Sivilforsvarets øvelser og drift, støy, støv og 
utslipp til luft. Endringen vil føre til at det ikke kan etableres nye 
boliger innenfor den delen av området som er i privat eie. 

Areal – og 
transportplanlegging 0 

Ca. 1,3 km til bussholdeplass ved Furu(fv.91) og 1,4 km til 
bussholdeplass langs fv. 92. 10,3 km til kommunesenter og 4 km til 
Kapp og 7 km til Skreia.  Området betjenes av ringruta. 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

0 Området har høy verdi som møteplass, spesielt for 
hesteinteresserte, men har også høy verdi for omkringliggende 
bebyggelse. Endringen påvirker ikke verdien. 

Teknisk infrastruktur 0 Kommunalt vann – og avløp 

Risiko – og sårbarhet ++ Endringen vil forhindre at deler av arealet tas i bruk til boligformål -  
noe som vil kunne være i konflikt med øvrig virksomhet i området. 

Attraktivitet og bokvalitet 0 Ikke relevant for endringen 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Administrasjonens vurdering er at virksomhetene innenfor området er sentrale arbeidsplasser på Østre Toten. Det er viktig å 
legge til rette for virksomhetene Sivilforsvarets skole og sentrallager og Norsk hestesenter, gjennom forutsigbar arealbruk 
innenfor områdene. Kommunen finner det derfor hensiktsmessig å endre arealformålet fra bolig/forretning/kontor til 
spesifiserte arealformål i tråd med dagens bruk av områdene. Hensynet til disse virksomhetene bør i tillegg sikres gjennom 
bestemmelser til planen.   

Konklusjon: Byggeområdene på Starum, som i dagens plan er avsatt til bolig/forretning/kontor endres i til byggeområder for 
offentlig/privat tjenesteyting.  
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ID Daa Nærmiljø og 
friluftsliv 

Naturmiljø Naturressurser Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Landskapsbilde 

  Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

ST1 190 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang  
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Konsekvens Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

 

ID daa Forurensing, klima 
og energi 

Areal – 
og transport 
planlegging 

Folkehelse/Sosial  
infrastruktur 

Teknisk  
infrastruktur 

Risiko – og sårbarhet Attraktivitet og 
bokvalitet 

  Verdi Om 
fang 

Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

ST1 190 
Middels  

Middels 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Middels  
Intet 

omfang 
Middels  

Middels 
positivt 

Middels  
Intet 

omfang 

Konsekvens Middels positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
Ubetydelig 

Ubetydelig 
Middels positiv 

konsekvens 
Ubetydelig   

 

4.3.3 Prioritering av nye områder 

 

Område Størrelse i daa 

ST1 190 

 

4.4 Bebyggelse for næringsformål  

 

4.4.1 Lokalisering og behov 

Det er tilstrekkelig arealer til næringsformål i gjeldende plan. Behovet for endring er begrenset til å 

sikre gode rammevilkår for virksomhetene Norsk hestesenter og Sivilforsvarets skole og sentrallager 

på Starum og gode rammevilkår for bedriftene på Landheim på Skreia 
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4.4.2 Vurdering av nye områder 

 

ST2        Starum 
Gårds- og bruks-
nummer 

86/15, 86/17, 86/16 
og 86/18 

 
 

Dagens 
arealformål 

Annet byggeområde; 
bolig/forretning/ 
kontor 

Foreslått 
arealformål 

Næringsbebyggelse 
(lager) 

Forslagsstiller Offentlig 

Areal 7 daa 
Beskrivelse av området: 
Området ligger i dagens kommuneplan 
som annet byggeområde (bolig/for-
retning/kontor). Området huser i dag fire 
eldre lagerbygg i privat eie. 

Tema Konsekvens       Kommentar 

Nærmiljø og friluftsliv 0 Ingen kjent bruk av området til friluftsliv. Endringen av arealformål 
påvirker ikke dagens bruk. 

Naturmiljø 0 Ingen kjente innenfor byggeområdet. 

Naturressurser 0 Området ligger innenfor området Balke-Lillo som er svært viktig 
kulturlandskap. Endringen viderefører dagens bruk og har ingen 
påvirkning 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Deler av bygningene er eldre militærbygg, hvor tidligere bruk er 
videreført (kløvkompaniet holdt tidligere hus på Starum og deler av 
den eldre bebyggelsen er fremdeles i bruk). Endringen viderefører 
dagens bruk. 

Landskapsbilde 0 Endringen vil ikke påvirke område da dagens bruk videreføres. 

Forurensing, energi og 
klima 

++ Området berøres av Sivilforsvarets øvelser og drift, støy, støv og utslipp 
til luft.. Endringen viderefører dagens bruk, noe som sikrer at ikke flere 
boenheter blir utsatt for negativ påvirkning av virksomheten. 

Areal – og 
transportplanlegging 0 

Ca. 1,3 km til bussholdeplass ved Furu(fv.91) og 1,4 km til 
bussholdeplass langs fv. 92. 10,3 km til kommunesenter og 4 km til 
Kapp og 7 km til Skreia.  Området betjenes av ringruta. 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

0 Ingen kjente interesser innenfor området. 

Teknisk infrastruktur 0 Kommunalt vann – og avløp 

Risiko – og sårbarhet ++ Endringen vil forhindre at deler av arealet tas i bruk til boligformål -  
noe som vil kunne være i konflikt med øvrig virksomhet i området. 

Attraktivitet og 
bokvalitet 
 

0 Ikke relevant for nytt formål 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 
Administrasjonens vurdering er at virksomhetene innenfor området er sentrale arbeidsplasser på Østre Toten. Det er 
viktig å legge til rette for virksomhetene Sivilforsvarets skole og sentrallager og Norsk hestesenter, gjennom 
forutsigbar arealbruk innenfor områdene. Administrasjonen finner det derfor hensiktsmessig å endre arealformålet 
fra bolig/forretning/kontor til spesifiserte arealformål i tråd med dagens bruk av områdene. Hensynet til disse 
virksomhetene bør i tillegg sikres gjennom bestemmelser til planen.   
Konklusjon: Byggeområdene på Starum, som i dagens plan er avsatt til bolig/forretning/kontor endres i tråd 
med dagens bruk av arealene. 
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SK1               Brustuen                                                                                                                                           Skreia 
Gårds – og 
bruksnummer 

54/2, 54/6, 54/7 
og 54/24 

           
 

Dagens arealformål LNF og Erverv – 
fremtidig 

Foreslått arealformål 12,5  daa Erverv 
fremtidig 
tilbakeføres til 
LNF, 4,3 daa LNF 
tas i bruk til 
Næring – 
fremtidig 

Forslagsstiller Privat/offentlig 

Areal 
9,6 daa 
 

Beskrivelse av området: 
Området ligger sentrumsnært i Skreia. 
Området Benyttes i dag til landbruksformål. 
Bedriftene på eiendommen Landheim har 
behov for et større areal til sin virksomhet. 

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og friluftsliv + Området ligger inntil turveg, denne blir mindre berørt av næringsområde etter 

endringen 

Naturmiljø 0 Området ligger inntil et tidligere viktig naturtype(Kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti). Denne ble drenert ut i forbindelse med nydyrking i 2009, 
og verdiene er forringet. 

Naturressurser + 

    
Flyfoto 2007                         Flyfoto 2016 
Fulldyrket jord. Tilgrensede areal ble dyrket opp i 2009 og det aktuelle området er 
nå en del av et sammenhengende og godt arrondert jordbruksareal. Fulldyrket 
areal er endret fra ca. 10 daa i 2008 til ca. 15,5 daa i 2016. Etter forslaget 
tilbakeføres et nettoareal på 5,5 daa fulldyrket mark fra byggeområde til LNF-
formål, men det gjenværende arealet får en noe dårligere arrondering. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Området grenser til det kulturhistoriske området Balke-Lillo. Ellers ingen 
registreringer  

Landskapsbilde 

+ 

Området består i dag av et tun med dyrket mark. Omkringliggende arealer er 
industri, boligbebyggelse og landbruksarealer. Skreia sin karakter med bolig- og 
sentrumsbebyggelse, eldre industribygg med lunger av grønne arealer gir stedet et 
særpreg. Endringen begrense etablering av ny industri slik at landskapsverdier i 
større grad opprettholdes. 

Forurensing, energi og 
klima 

- 
Landbruksvirksomhet og industri, med støy, lukt og støv vil kunne påvirke 
tilgrensende boligområder og næringsområdet 

Areal – og 
transportplanlegging 

- Tilbakeføring til landbruk vil føre til at det sentrumsnær området ikke kan tas i bruk 
til arbeidsintensive virksomheter, utover en utvidelse av virksomhetene ved 
eiendommen Landheim. 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

0  
Ikke relevant 

Teknisk infrastruktur 
+ 

Endringen vil gi en mindre økning av transporten langs atkomstvegen, som går 
gjennom boligområde og forbi parkeringsplass. 

Risiko – og sårbarhet 0 Liten flomvei går gjennom området, men vil verken være problematisk mht bruk av 
området til utbyggingsformål eller landbruksformål. 

Attraktivitet og bokvalitet + Vil gi mindre belastning til nærområdene enn  dagens situasjon, som igjen blir mer 
attraktive. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 
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Kommunen har vurdert det som hensiktsmessig å tilbakeføre en vesentlig del av arealet til landbruks-, natur- og friluftsområde. 
Vurderingen baseres både på hensynet til ivaretakelse av fulldyrket mark, landskapsbilde, og at etablering av nye bedrifter 
nærmere sentrumsbebyggelsen kan føre til økte konflikter med hensyn til økt trafikk gjennom boligområdet samt utfordringer 
med hensyn til støy og støv. Flere boliger inntil området er under etablering, slik at risiko for fremtidige konflikter har økt. Arealet 
er vurdert også som rent boligområde, og en kombinasjon av boligområde og næringsområde. Dette er vurdert til å være mer 
konfliktfylt, med hensyn til at arealet vil bli utsatt for mer trafikk og støy både fra landbruksområder og industri. 

Konklusjon: 12,4 daa tilbakeføres til LNF-formål. 4,3 daa LNF-formål avsettes til fremtidig næringsbebyggelse.  

 

ID Daa Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Naturressurser Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Landskapsbilde 

  Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

SK1 9,6 
Middels 

Lite 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Lite 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Lite 
positivt 

Konsekvens Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
Liten positiv 
konsekvens 

ST2 7 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang  
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Konsekvens Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

 

ID daa Forurensing, klima 
og energi 

Areal – 
og transport 
planlegging 

Folkehelse/Sosial  
infrastruktur 

Teknisk  
infrastruktur 

Risiko – og 
sårbarhet 

Attraktivitet og 
bokvalitet 

  Verdi Om 
fang 

Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

SK1 9,6 
Middels Liten negativ Liten  

Lite 
negativt 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Lite 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten  

Lite 
positivt 

Konsekvens 
Liten negativ konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens   

Ubetydelig Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
Liten positiv 
konsekvens 

ST2 7 
Middels 

Middels 
positivt 

Middels 
Intet 

omfang 
Middels 

Intet 
omfang 

Middels 
Intet 

omfang 
Middels  

Middels 
positivt 

Middels 
positiv 

Middels 

Konsekvens Middels positiv 
konsekvens 

Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 
Middels positiv 

konsekvens 
Ubetydelig   

 

4.4.3 Prioritering av nye områder 

Områdene nedenfor er eksisterende byggeområder, men skifter arealformål. 

Område Størrelse i daa 

ST2 7 

SK1 9,6 

Totalt 16,6 

 

4.5 Idrettsanlegg 

 

4.5.1 Lokalisering og behov 

Det er tilstrekkelig arealer til idrettsanlegg i gjeldende plan. Behovet for endring er begrenset til å sikre 

bruk og utvikling av Toppen Idrettsanlegg, hvor grusbanen, ved en feil, ble avsatt til LNF-formål i 

gjeldende plan. 
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4.5.2 Vurdering av det enkelte området 

 

SK4               Toppen idrettsanlegg                                                                                               Øverskreien 
Gårds – og 
bruksnummer 

201/87, 
201/1 og 
201/5 

 

 

Dagens arealformål LNF 

Foreslått 
arealformål 

Idrettsanlegg 

Forslagsstiller Offentlig 

Areal 4,8 daa 
Beskrivelse av området: 
Området brukes i dag til 
idrettsanlegg, men ble ved en feil 
ikke lagt inn i plankartet ved 
kommuneplanprosessen i 2008. 
området er på ca. 4,8  daa og består 
av åpen fastmark/grusbane 

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og 
friluftsliv 

0 Området brukes i dag til idrettsanlegg  

Naturmiljø 0 Ingen kjente registreringer 

Naturressurser 0 Området består av 3,4 daa åpen fastmark og 1,4 daa skog med høy 
bonitet. 0,3 daa av dette er klassifisert som dyrkbar jord 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Ingen kjente 

Landskapsbilde 0 Området brukes i dag som idrettsanlegg 

Forurensing, energi 
og klima 

0 Ingen kjente 

Areal – og 
transportplanleggin
g 

0 Ikke relevant i forhold til at banen ligger der i dag 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

0 Ikke relevant i forhold til at banen ligger der i dag 

Teknisk infrastruktur 0 Kommunalt vann, adkomst ikke optimal, men fungerer greit med 
dagens bruk 

Risiko – og 
sårbarhet 

0 Ingen kjente 

Attraktivitet og 
bokvalitet 

0 Ikke relevant 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 
Området er i dag i bruk som idrettsanlegg og kommer til å fortsette som det. Området er egnet til formålet og 
med dette grepet legges området inn med riktig arealformål i planen. 

 

Konklusjon: Området avsettes i kommuneplanen i tråd med gjeldende bruk 
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ID Daa Nærmiljø og 
friluftsliv 

Naturmiljø Naturressurser Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Landskapsbilde 

  Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

SK4   4,8 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang  
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Konsekvens Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

 

ID daa Forurensing, klima 
og energi 

Areal – 
og transport 
planlegging 

Folkehelse/Sosial  
infrastruktur 

Teknisk  
infrastruktur 

Risiko – og sårbarhet Attraktivitet og 
bokvalitet 

  Verdi Om 
fang 

Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

SK4   4,8 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang  
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 

Konsekvens Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

 

4.5.3 Prioritering av nye områder 

 

Område Størrelse i daa 

SK4 4,8 

 

4.6 Andre typer bebyggelse og anlegg 

 

4.6.1 Lokalisering og behov 

Navet i kommunens vannforsyning, høydebassengene på Starum, har for liten kapasitet til å forsyne 

befolkningen med vann i tilfelle strømbrudd. Vann fra Mjøsa pumpes opp til Starum, og resten av 

kommunen forsynes fra dette anlegget. Tiltaket er viktig av beredskapsmessige hensyn, mht 

forsyningssikkerhet. I dag kan anlegget forsyne kommunen ensidig i 6-7 timer. Gjennom tiltaket vil 

dette fordobles. Når det gjelder areal til renseanlegg er Skreia renseanlegg ved en feil avsatt til LNF-

formål i gjeldende plan. Dette gir unødvendig dispensasjonsbehandling av søknader om tiltak.  
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4.6.2 Vurdering av det enkelte området 

 

ST3                Nytt høydebasseng                                                                                                              Starum 
Gårds – og 
bruksnummer 

86/9 og 76/2           

 

Dagens arealformål  LNF 

Foreslått arealformål Andre typer 
bebyggelse og 
anlegg 
(vannforsyning) 

Forslagsstiller Offentlig (vann og 
avløp) 

Areal 1,2 daa – nytt areal 
Beskrivelse av området:  
Området omfatter to eksisterende høydebasseng 
som er avsatt som eksisterende og ikke 
konsekvensutredet, samt areal for nytt 
høydebasseng for utvidelse av kapasitet. Arealet 
ligger inntil anleggene til Norsk hestesenter 
(konkurranseanlegg for feltritt og kjøring). Areal for 
nytt høydebasseng omfatter 1,2 daa av skogen på 
eiendom 86/2 og består av kalkfuruskog. 

Tema Konsekvens       Kommentar 

Nærmiljø og friluftsliv - Området for nytt høydebasseng ligger i et skogsområde som er 
et mye brukt friluftsområde. Stier kan imidlertid legges rundt 
høydebassenget 

Naturmiljø --- 1,2 daa av nasjonalt viktig kalkfuruskog A (karakterisert som en 
av de mest verdifulle i Mjøstraktene). Det er registrert sopp-
arter som er karakterisert som truet og nært truet i området.  

Naturressurser - Området er i AR5 registrert som skog av middels bonitet. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Ingen kjente, området må undersøkes før tiltak gjennomføres. 

Landskapsbilde 
- 

Høydebassenget vil ligge i skog og inntil de øvrige 
høydebassengene og vil påvirke landskapsbilde i noe grad. 

Forurensing, energi og 
klima 

0 
Ikke relevant 

Areal – og 
transportplanlegging 

0 Ikke relevant 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

0 
Ikke relevant 

Teknisk infrastruktur ++++ Ligger hensiktsmessig til i forhold til eksisterende infrastruktur. 

Risiko – og sårbarhet +++ Tiltaket er viktig av beredskapsmessige hensyn, mht 
forsyningssikkerhet. I dag kan anlegget forsyne kommunen 
ensidig i 6-7 timer, gjennom tiltaket vil dette fordobles. 

Attraktivitet og bokvalitet 0 Ikke relevant 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Det er vurdert å legge nytt høydebasseng inne på eiendommen til Norsk hestesenter. Denne plasseringen har 
vært konsekvensutredet, og har vist seg og ikke være forenelig med Norsk hestesenter sine nasjonale 
konkurranseanlegg for feltritt og kjøring.  Høydebassenget må ligge inntil de øvrige høydebassengene med 
hensyn til at disse samlet er navet i kommunens vannforsyning og må driftes sammen. Teknisk infrastruktur gjør 
at andre plasseringer ikke er aktuelle. Plasseringen av anlegget forutsetter at de visuelle kvalitetene vektlegges. 

Konklusjon: Området avsettes til andre typer bebyggelse og anlegg – infrastruktur VA 
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TO1      Renseanlegg                                                                                                                           Totenvika 
Gårds – og 
bruksnummer 

28/35  

         

Dagens arealformål LNF 

Foreslått arealformål Andre typer 
bebyggelse og 
anlegg; andre 
kommunaltekniske 
anlegg 

Forslagsstiller Offentlig 

Areal 3,3 daa 
Beskrivelse av området: 
Området brukes i dag til renseanlegg, ble ved 
en feil ikke lagt inn i plankartet ved 
kommuneplanprosessen i 2008. 
Renseanlegget skal utvides kapasitetsmessig, 
men vil ikke berøre et større areal. Området 
er på ca. 3,4 daa og består av bebygd areal og 
ca. 0,15 daa med uproduktiv skog. 
Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og friluftsliv 0 Ingen endringer fra dagens bruk 
Naturmiljø 0 Ingen endringer fra dagens bruk 

Naturressurser 0 Ingen endringer fra dagens bruk 
Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Ingen endringer fra dagens bruk 

Landskapsbilde 0 Ingen endringer fra dagens bruk 
Forurensing, energi og 
klima 

0 Ingen endringer fra dagens bruk 

Areal – og 
transportplanlegging 

0 Ingen endringer fra dagens bruk 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

0 Ingen endringer fra dagens bruk 

Teknisk infrastruktur 0 Ingen endringer fra dagens bruk 
Risiko – og sårbarhet 0 Ingen endringer fra dagens bruk 
Attraktivitet og bokvalitet 0 Ingen endringer fra dagens bruk 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Endringen tilrås da det ikke medfører vesentlig endringer i forhold til dagens bruk av området. 

Konklusjon: Området avsettes i kommuneplanen i tråd med gjeldende bruk 
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ST2 – Eksisterende og nytt høydebasseng 

Gårds – og 
bruksnummer 

86/9  
          

 

Dagens arealformål Park/turveg 

Foreslått arealformål Andre typer 
bebyggelse og 
anlegg 
(vannforsyning) 

Forslagsstiller Offentlig (Vann og 
avløp) 

Areal 3,5 daa 

Beskrivelse av området:  
Området omfatter to eksisterende 
høydebasseng og areal for bygging av nytt 
høydebasseng. Arealet for nytt høydebasseng 
er en sentral del av feltrittbanen for Staum 
hestesenter 
 

Tema Konsekvens       Kommentar 

Nærmiljø og friluftsliv ---- Området er en sentral del av Norsk hestesenter sitt anlegg på 
Starum, med nasjonale konkurranseløyper for feltritt og 
kjøring. Tiltaket er ikke forenelig med dagens virksomhet. 
Anleggene er avhengig av dagens plassering mht. vannhinder. 
Området er i tillegg en del av et mye brukt turområde 

Naturmiljø 0 Området berører ikke viktige naturverdier  

Naturressurser 0 Området er i AR5 registrert som skog av middels bonitet, 
området er i stor grad opparbeidet 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Ingen kjente, området er allerede opparbeidet. 

Landskapsbilde 
- 

Høydebassenget vil ligge inntil de øvrige høydebassengene og 
påvirke landskapsbilde i mindre grad, anlegget vil samlet ble 
dominerende i området. 

Forurensing, energi og 
klima 

0 
Ikke relevant 

Areal – og 
transportplanlegging 

0 Ikke relevant 

Folkehelse og sosial 
infrastruktru 

0 
Ikke relevant 

Teknisk infrastruktur +++ Ligger hensiktsmessig til i forhold til eksisterende infrastruktur. 

Risiko – og sårbarhet +++ Tiltaket er viktig av beredskapsmessige hensyn, mht 
forsyningssikkerhet. I dag kan anlegget forsyne kommunen 
ensidig i 6-7 timer, gjennom tiltaket vil dette fordobles. 

Attraktivitet og bokvalitet 0 Ikke relevant 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Areal for nytt høydebasseng er ikke forenelig med hensyn til at dette vil komme i ikonflikt med nasjonalanlegg 
for feltritt og kjøring. Det lar seg vanskelig gjøre å flytte disse anleggene.  

Konklusjon: Anbefaler ikke den foreslåtte endringen 
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ID Daa Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Naturressurser Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Landskapsbilde 

  Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

ST3 1,2 
Middels  

Lite 
negativt 

Stor  
Middels 
negativt 

Middels 
Lite 

negativt 
? ? Middels 

Lite 
omfang 

Konsekvens Liten negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

? 
Liten negativ 
konsekvens 

TO1 3,3 
Stor 

Intet 
omfang 

Stor 
Intet 

omfang  
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Konsekvens Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

 

ID daa Forurensing, klima 
og energi 

Areal – 
og transport 
planlegging 

Folkehelse/Sosial  
infrastruktur 

Teknisk  
infrastruktur 

Risiko – og sårbarhet Attraktivitet og 
bokvalitet 

  Verdi Om 
fang 

Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

ST3 1,2 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang  
Liten 

Intet 
omfang 

Stor 
Stort 

positivt 
Middels 

Stort 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 

Konsekvens 
Ubetydelig Ubetydelig 

Ubetydelig Meget stor positiv 
konsekvens 

Stor positiv konsekvens Ubetydelig 

TO1 3,3 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 

Konsekvens Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

 

4.6.3 Prioritering av nye områder 

 

Område Størrelse i daa 

ST3 1,2 

TO1 3,3 

Totalt 4,5 

 
 

4.7 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

 

4.7.1 Lokalisering og behov 

Det er behov for en godt styrt etterbruk av bebygde arealer som tidligere har vært avsatt til offentlige 

formål. Dette gjelder spesielt sentrumsnære områder som Balke bo- og servicesenter med 

omkringliggende arealer. Kapp bo- og servicesenter er allerede avsatt til kombinert formål i gjeldende 

områdereguleringsplan for Smørvika. En utvikling av disse arealene, med hensyn på å møte den 

kommende eldrebølgen er sentralt for kommunen. Det er videre et behov for å ta i bruk sentrale 

næringsområder i Skreia, som ikke lenger har en naturlig bruksområde til næringsformål. For øvrig er 

det gjort feilrettinger av arealer i forhold til gjeldende plan. For Nordlia er det behov for et nytt 

område for barnehage. Her er det uhensiktsmessig å dele områdene mellom byggeområder for bolig 

og byggeområde for offentlig eller privat tjenesteyting. 
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4.7.2 Vurdering av det enkelte området 

 

LB1 og LB2 – Lindholm                                                                                                                        Lensbygda 
Gårds – og bruksnummer 127/60, 187/39  

           

Dagens arealformål Byggeområde for bolig 
(187/60) 
LNF (187/39) 

Foreslått arealformål Kombinert bebyggelse 
og anleggsformål 

Forslagsstiller Privat 

Areal 3 daa 

Beskrivelse av området:To mindre områder på 
Lindholm, tidligere sentrum i Lensbygda. LB1 er i 
dag kombinert verksted/bolig og videreføres som 
dette. LB2 er et godkjent bilverksted (bygd som 
landbruksverksted). Her har det tidligere vært 
sagbruk. Formålet med endringen er å bringe 
planstatus i tråd med dagens bruk. 

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og friluftsliv 0 Ingen bruk 

Naturmiljø 0 Ingen kjente  

Naturressurser 0 Områdene er i sin helhet bebygd 

Kulturminner og kulturmiljøer 0 Ingen kjente 

Landskapsbilde 0 Ingen påvirkning 

Forurensing, energi og klima 

0 

LB2 ligger inntil Riselva. Både LB1 og LB2 ligger innenfor tidligere 
sentrumsområde i Lensbygda, med blandet bebyggelse, noe som kan 
være utfordrende. Endringen innebærer imidlertid kun videreføring av 
dagens bruk og antas ikke å få konsekvenser for nabobebyggelse. LB1 
ligger innenfor rød støysone, bolig i første etg er lite hensiktsmessig. 

Areal – og 
transportplanlegging 

0 Bussholdeplass i området 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

0 

LB2 ligger inntil felles atkomstveg for bolig og verksted. En endring av 
arealstatus kan bidra til opprydding i  området. Atkomstveg bør flyttes 
slik at all aktivitet, herunder parkering skjer inntil verkstedbygg, på 
samme side av felles atkomstveg. 

Teknisk infrastruktur 0 Verkstedet er koblet til offentlig vann og avløp og har oljeutskiller. 

Risiko – og sårbarhet - LB2 ligger inntil Riselva. Parkering mellom atkomstveg og 
boligeiendommer er lite hensiktsmessig med hensyn på 
trafikksikkerhet inne på området. Atkomstvegen bør imidlertid kunne 
flyttes slik at all parkering skjer på samme side som verkstedet. 

Attraktivitet og bokvalitet 0 Bebyggelsen i området er blandet, en blanding av boligformål og 
næringsaktiviteter kan skape konflikter. Området har imidlertid vært et 
sentrumsområde for Lensbygda og området bærer fremdeles preg av 
en sameksistens av bolig og næring. Endingen i plan vil derfor være i 
tråd med den etablerte strukturen, og vil i liten grad innebære 
endringer.¨ 
 
 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Endringen er i tråd med dagens bruk. Når det gjelder LB2,  bilverkstedet som er bygd som et landbruksverksted, var det i 
forbindelse med byggesøknaden klart at bror til gårdbruker skulle bruke bygget som bilverksted. Kommunen hadde den 
gangen ingen motforestilling mot dette. Det er et godkjent bilverksted i bygget. Lindholm er tidligere sentrum i Lensbygda, og 
området bærer fremdeles preg av sentrumsbebyggelse og kombinert forretning og  bolig. Deler av områdene ligger i rød og 
gul støysone, og næringsvirksomhet i første etasje ansees som naturlig ut i fra historikk, trafikkforhold og dagens bruk. 

Konklusjon: Kommunen anbefaler de foreslåtte endringene 
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SK2 – Balke/Skreia sentrum øst                                                                                                                Skreia 
Gårds – og 
bruksnummer 

54/3,5 54/16,79 
og 54/94 

      

 

Dagens arealformål Offentlig 
Foreslått arealformål Kombinert 

bebyggelse og 
anleggsformål 
(bolig/offentlig 
eller privat 
tjenesteyting) 

Forslagsstiller Offentlig 
Areal 17 daa 

Beskrivelse av området:  
Balke bo- og servicesenter 5 daa, fulldyrket 
mark 12 daa. Området er regulert til 
offentlige formål, veg, parkeringsplass, og 
offentlig bebyggelse. 

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og friluftsliv 0 Ingen kjent bruk eller registrering 

Naturmiljø 0 Ingen kjente verdier 

Naturressurser 0 12 daa fulldyrket mark, dårlig arrondert. Et inneklemt areal på 10 
daa mellom bo- og servicesenteret og boligbebyggelse. En innhuk 
på 2 daa sør og øst for det bebygde arealet. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Ingen kjente eller registrerte 

Landskapsbilde 0/- Området ligger eksponert til fra sør, men ligger for øvrig som en 
naturlig del av tettstedet Skreia. En utbygging vil derfor ha en 
begrenset påvirkning på landskapet. 

Forurensing, energi og 
klima 

0 Det er ikke utarbeidet støysoner for den kommunale vegen 
Rossgutua, trafikken er relativt lav. Før området tas i bruk må det 
foretas støyberegninger. 

Areal – og 
transportplanlegging 

++ Kort veg til sentrum og kollektivforbindelser.  

Folkehelse og sosial 
infrastruktur +++ 

3,3 km til barneskole og 1 km til ungdomsskolen, 0,3 km til 
sentrum med forretninger og møteplasser, 0,7 km til idrettsplass. 

Teknisk infrastruktur ++ Kommunalt vann – og avløp 
Risiko – og sårbarhet 0 Det går mindre flomveg gjennom området (drenerer fra et areal 

<50 daa). Denne må ivaretas ved utbyggingen av området. For 
øvrig ingen utfordringer.  

Attraktivitet og 
bokvalitet 

++ Området er flatt og solrikt og ligger sentralt på Skreia. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Sentrumsnærhet gjør området godt egnet til en kombinasjon av konsentrert boligbebyggelse og offentlig/privat 
tjenesteyting.   

Konklusjon: Området avsettes til kombinert bebyggelse og næringsformål (bolig/næring) 
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SK3- Kvernum                                                                                                                                             Skreia 
Gårds – og 
bruksnummer 

55/1, 55/2, 55/12 
og 56/6 

      

 

Dagens arealformål Erverv - 
nåværende 

Foreslått arealformål Kombinert 
bebyggelse og 
anleggsformål 

Forslagsstiller Privat 
Areal 18 daa 

Beskrivelse av området:  
Dette er tidligere sagbruket Kvernum bruk. 
Området består av 20,8 daa bebygd areal, 0,2 
daa samferdsel og 0,2 daa åpen fastmark. 

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og friluftsliv 0 Deler av området benyttes til fiske. Endring av arealformål vil ikke 

påvirke bruken. 

Naturmiljø 0 Det er registrert Dverglo(art av stor forvaltningsinteresse) og 
Dragehode(art av særlig stor forvaltningsinteresse) rett sør for  
planområdet. Artene antas ikke å bli negativt påvirket av utbyggingen 
pga store høydeforskjeller. 

Naturressurser 0 Består av bebygd areal i dag 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

- Området er et tidlig industriområde på Skreia etablert på slutten av 
1500-tallet. Det er ingen automatisk fredede kulturminner i området. 
Det er eldre bygningsmasse fra ulike tidsepoker, det eldste fra slutten av 
1890-tallet.  

Landskapsbilde 0 Området ligger ved KIMS og elva, med boligbebyggelse nord for 
området. Området ligger relativt lav i terrenget, og vil i begrenset grad 
påvirke landskapsbildet. 

Forurensing, energi og 
klima 

-- Området berøres av støy og lukt fra KIMS. Støy kommer vesentlig fra 
transport. Utslipp til luft (lukt) er betydelig redusert, en utvikling som 
forventes å fortsette. Deler av området ligger i gul støysone langs vegen 
Kvennomslinna. Deler av området kan bli berørt av gul støysone fra 
framtidig trasé for Fv. 33, som også vil ligge høyere i terrenget enn 
boligområdet. 

Areal – og 
transportplanlegging 

++ Kort veg til sentrum og kollektivforbindelser. Busstopp ved eiendom og 
busstopp i sentrum(600 meter) 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

+++ 
2,6 km til barneskole og 0,2 km til ungdomsskolen, 0,5 km til Skreia 
sentrum, 0,5 km til idrettsplass. 

Teknisk infrastruktur ++ Kommunalt vann – og avløp 

Risiko – og sårbarhet -- Det går mindre  flomveger gjennom som må ivaretas i forbindelse med 
regulering av området. Arealet ligger innenfor aktsomhetsområde for 
flom.  Elva går i juv forbi området som av den grunn sannsynligvis er lite 
flomutsatt. Før arealet kan bebygges må det foretas en hydrogeologisk 
vurdering. Nærheten til KiMs gir en viss risiko mht. brann og eksplosjon-
sfare. Sentrumsområdet er ulykkesbelastet mht. trafikk.  

Attraktivitet og bokvalitet 0 Området ligger langs Lenavassdraget, relativt lavt i terrenget, og vil være 
utsatt for kaldt drag som vil følge elva. Beliggenhet ved industri er 
negativt, nærhet til sosial infrastruktur er positivt. Beliggenhet nær ny 
trasé for Fv33 trekker ned. Det er imidlertid svært usikkert om denne vil 
bli realisert 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Sentrumsnærhet gjør området godt egnet til sentrumsformål og konsentrert boligbebyggelse. Forhold til ny trasé for  Fv. 
33, en aktiv industribedrift trekker ned. Fordeling av arealer med hensyn til næringsvirksomhet og bolig må avklares 
nærmere i reguleringsplan.   

Konklusjon: området forbli næring på grunn av beliggenhet til annen næring. 
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NO1 - Kombinertformål  (Barnehage/byggeområde for bolig)                                                          Nordlia 
Gårds – og bruksnummer 127/60, 187/39  

           

Dagens arealformål Byggeområde for bolig 
- fremtidig 

Foreslått arealformål Kombinert bebyggelse 
og anleggsformål 
barnehage/bolig 

Forslagsstiller Offentlig 

Areal 42 daa 

Beskrivelse av området:  
Området ligger i Nordlia – rett vest for Nordli skole. 
Eksisterende skogsområde – er mye brukt av 
skolebarn. Arealet ligger inne som byggeområde for 
bolig i dagens reguleringsplan. 
 

Tema Konsekvens Kommentar 
Nærmiljø og friluftsliv + Området ligger inntil eksisterende boligfelt og skole, og utnyttes som 

nærtur-/lekeområde. Endret planstatus, med område for barnehage vil 
ha en liten positiv konsekvens. 

Naturmiljø 0 Ingen kjente naturverdier. 

Naturressurser 0 Skogsområdet registrert som  dyrkbar jord. Randsone til dyrka mark. 
Registrert som høybonitets skog. Endring av formål vil ikke få noen 
konsekvens 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

0 Området er tidligere grovkartlagt, da det ligger som boligområde i 
kommuneplanens arealdel.  

Landskapsbilde 0 Området ligger i randsona mellom boligfelt og fulldyrka mark, samt 
mer åpne skogsområder. Godt synlig i nærvirkning – krever god 
utforming. Område med middels verdi – lite omfang på tiltaket. 

Forurensning 0 Støysonekart – ikke innenfor støysoner fra fv. 85. Forurenset grunn 
ikke registrert 

Energi og klima  Ligger sentralt og lett tilgjengelig I forhold til eksisterende 
boligområder og skole.  

Areal og 
transportplanlegging 

++ Kort adkomstveg fra hovedveg og til eksisterende boligbebyggelse og 
skole  i Nordlia. Mangler strekning g/s veg nordover. Gir mindre 
transportarbeid når det gjelder transport til barnehage og skole som 
da vil bli lokalisert inntil hverandre. 
Kollektiv: Totenvika – Gjøvik (over Haug) 6 avganger daglig pr. retning, 
skoleskyss til ungdomsskole. Ringrute går hver time og flybuss 7 ganger 
pr dag fra Fv.33. 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

++ Ligger sentralt i forhold til eksisterende strukturer i Nordlia, med skole 
og boligområder. 

Teknisk infrastruktur ++ Grei tilkobling til eksisterende vegnett 

Risiko og sårbarhet ++ Dagens atkomst gjennom boligområdet og opp til skolen og 
trafikksikkerheten mht. parkering og avlevering av barn til skole  er ikke 
tilfredsstillende. Ny atkomstveg og parkering til skole og barnehage vil 
bedre situasjonen. 
 

Attraktivitet og bokvalitet ++ Området ligger attraktivt til med god utsikt. Lokalisering av barnehage 
vil styrke attraktiviteten for arealet som boligområde. 
 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Tomten er godt egnet til barnehage. Det må opparbeides ny adkomst til parkeringsplass for skole og barnehage.  
Samordningsfordeler vedr bruk av inne- og utefasiliteter for skole/barnehage. Det har vært vurdert flere andre alternativer, 
herunder ved dagens utebarnehage på Annexstad, i krysset Askegårdsvegen-Nordlivegen og på Askjum. Beliggenheten inntil 
dagens skole, og muligheten for å få en bedre løsning for atkomst og parkering for skolen har vært utslagsgivende.  Det er 
behov for ca. 20 daa til område for barnehage. Denne legges opp mot skolen.  

Konklusjon: Kommunen anbefaler endringen, til kombinertformål barnehage/bolig. 
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NO5 – Gamle Nordli skole                                                                                                                       Nordlia 
Gårds – og 
bruksnummer 

123/43 og 123/2 

       

Dagens arealformål Offentlig formål 

Foreslått arealformål Kombinert 
bebyggelse og 
anleggsformål 
(bolig/offentlig eller 
privat tjenesteyting) 

Forslagsstiller Offentlig 

Areal 5 daa 

Beskrivelse av området:  
Området brukes i dag som offentlig 
barnehage, i tillegg til grendehus. 

Tema Konsekvens       Kommentar 

Nærmiljø og friluftsliv 0 Ingen kjent bruk eller registrering 

Naturmiljø 0 Ingen kjente verdier 

Naturressurser 0 Området er bebygd 
 
 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

- Nordli gamle skole er som navnet tilsier et eldre skolebygg. 
Dette er regulert til bevaring i gjeldende reguleringsplan.  
Konsekvensene av endringene er vanskelig å forutse – på 
bakgrunn av at mulighetene for å bevare byggets eksteriør ikke 
er nærmere vurdert.  Dette må vurderes i forbindelse med 
regulering av området 

Landskapsbilde 0 Området er eksponert og er et viktig element i det historiske 
landskapet.  

Forurensing, energi og 
klima 

- Området ligger delvis i gul støysone langs Nordlivegen. Det er 
mulighet for gode uteoppholdsplasser vendt mot sør og vest. 

Areal – og 
transportplanlegging 

++ Kort veg til skole og fremtidig barnehage. Manglende gang- 
sykkelveg på en strekningen langs Nordlivegen mellom området 
og krysset Mekketvegen Granlundsgutua.  

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

+++ 

0,7 km til barneskole og 1 km til ungdomsskolen, Ca. 7 km fra 
Gjøvik sentrum, 4 km fra tettbebyggelse Gjøvik, ca. 7 km til 
Kapp, 10 km til Lena, 14 km til Raufoss.  Kollektiv: Totenvika – 
Gjøvik (over Haug) 6 avganger daglig pr. retning, skoleskyss til 
ungdomsskole. Ringrute hver time og flybuss 7 ganger pr dag 
fra Fv.33. 

Teknisk infrastruktur + Kommunalt vann – og avløp, vegatkomst har behov for 
utbedring. 

Risiko – og sårbarhet 0 Ingen kjente utfordringer.  

Attraktivitet og bokvalitet + Gode utsiktsforhold, relativt flatt område. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området ligger inne i et etablert boligområde og er godt egnet til formålet. For å sikre trygg atkomst til 
skole og de øvrige boligområdene i Nordlia er det stilt krav til gang-/sykkelveg på den strekningen hvor 
dette mangler. 

Konklusjon: Området avsettes til kombinert bebyggelse og næringsformål (bolig/næring) 
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ID Daa Nærmiljø og 
friluftsliv 

Naturmiljø Naturressurser Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Landskapsbilde 

  Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

LB1 
LB2 

3 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang  
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Konsekvens Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

SK2 17 
Middels 

Intet 
omfang 

Stor  
Intet 

omfang  
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Konsekvens Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

SK4 18 
Middels 

Intet 
omfang 

Stort 
positivt 

Intet 
omfang  

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Lite 
negativt 

Liten 
Intet 

omfang 

Konsekvens 
Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

Liten negativ 
konsekvens 

Ubetydelig 

NO1 42 
Middels 

Lite 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang  
Middels 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Konsekvens Lite positivt omfang Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

NO5 5 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang  
Liten 

Intet 
omfang 

Middels 
Lite 

negativt 
Middels 

Intet 
omfang 

Konsekvens 
Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 

Liten negativ 
konsekvens 

Ubetydelig 

 

ID daa Forurensing, klima 
og energi 

Areal – 
og transport 
planlegging 

Folkehelse/Sosial  
infrastruktur 

Teknisk  
infrastruktur 

Risiko – og 
sårbarhet 

Attraktivitet og 
bokvalitet 

  Verdi Om 
fang 

Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

LB1 
LB2 

3 
Middels 

Intet 
omfang 

Middels 
Intet 

omfang  
Lite 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Lite 
negativt 

Liten 
Intet 

omfang 

Konsekvens Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig 
Liten negativ 
konsekvens 

Ubetydelig 

SK2 17 
Liten 

Intet 
omfang 

Middels 
Middels 
positivt  

Middels 
Stort 

positivt 
Middels Middels positivt Liten 

Intet 
omfang 

Middels 
Middels 
positiv 

Konsekvens Ubetydelig 
Middels positivt 
konsekvens 

Stor positivt 
konsekvens 

Middels positiv konsekvens Ubetydelig 
Middels positiv 
konsekvens 

SK4 18 
Middels 

Middels 
negativt 

Middels 
Middels 
positivt  

Middels 
Stort 

positivt 
Middels 

Middels 
positivt 

Middels 
Middels 
negativt 

Lav 
Lite 

negativt 

Konsekvens 
Middels negativ 
konsekvens 

Middels positivt 
konsekvens 

Stor positivt 
konsekvens 

Middels positiv 
konsekvens 

Middels negativ 
konsekvens 

Ubetydelig 

NO1 42 
Liten 

Intet 
omfang 

Middels 
Middels 
positivt  

Middels 
Middels 
positivt 

Middels Middels positivt Middels 
Middels 
positivt 

Middels 
Middels 
positivt 

Konsekvens Ubetydelig 
Middels positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Middels positivt omfang 
Middels positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

NO5 5 
Middels 

Lite 
negativt 

Middels 
Middels 
positivt  

Middels 
Stort 

positivt 
Middels 

Lite 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Lite 
positivt 

Konsekvens 
Liten negativ 
konsekvens 

Middels positivt 
konsekvens 

Stor positivt 
konsekvens 

Liten positiv 
konsekvens 

Ubetydelig 
Liten positiv 
konsekvens 

4.7.3 Prioritering av nye områder 

 
Område Størrelse i daa 

LB1 og LB2 3 

SK2 17 

SK4 18 

NO1 42 

NO5 5 

Totalt 85 
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4.8 Friområder 

 

4.8.1 Erstatningsareal for statlig sikra friområde 

Områdereguleringsplanen for Smørvika på Kapp har endret på områder som tidligere var avsatt til 

statlig sikra friluftsområdet. Det ble satt et vilkår til denne endringen, det var at kommunen skulle 

finne et tilsvarende erstatningsområdet av samme kvalitet nord i kommunen. Kommunen prioriterer 

friluftsområde i tilknytning til det planlagte boligfeltet i Nordlia, men hvis innsigelsen blir opprettholdt 

velger kommunen å ta inn et ekstra friområde(NO8) slik at fremdriften på Smørvika ikke forsinkes. 

NO3 – Friområde                                                                                                                                       Nordlia 
Gårds – og 
bruksnummer 

125/1 

       

Dagens arealformål LNF 
Foreslått arealformål Friområde 
Forslagsstiller Offentlig 
Areal 20 daa 

Beskrivelse av området:  
Området brukes ikke noe særlig i dag pga 
manglende tilrettelegging. Området har kort veg 
til eksisterende bebyggelse i Nordlia og ligger 
inntil områdene for framtidig boligbygging i 
Nordlia. Området er noe kuppert og tidvis bratt.  

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og friluftsliv +++ Ingen kjent bruk eller registrering i dag. Men med etablering av et 

statlig sikra friområde med badeplass kan området bli brukt 

Naturmiljø 0 Ingen kjente verdier 

Naturressurser 0 Området ligger i dag som LNF 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Ingen kjente eller registrerte verdier 

Landskapsbilde + Potensialet til å bli mer åpent ned mot Mjøsa 

Forurensing, energi og 
klima 

0 Ingen kjente forhold 

Areal – og 
transportplanlegging 

0/+ Gangavstand fra eksisterende boligområder og fra framtidig 
boligområde 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

++ 
Kan bli en sosial møteplass som fremmer folkehelse 

Teknisk infrastruktur 0 Med den framtidige boligbyggingen blir det lett adkomst. 

Risiko – og sårbarhet 0/- Hvis det ikke blir boligutbygging blir det ingen sikker overgang for 
myke trafikanter på fv.33 

Attraktivitet og bokvalitet ++ kan bli en fin badeplass og plass for friluftsliv langs Mjøsa, øker 
bokvaliteten til framtidig boligområde. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området er godt egnet til friluftsområde med badeplass. God størrelse, noe bratte partier, men vest i området er det 
relativt flatt.  

Konklusjon: Området anbefales tas med i planen 
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NO6 – Friområde                                                                                                                                        Nordlia 
Gårds – og 
bruksnummer 

127/1       

 

Dagens arealformål LNF 
Foreslått arealformål Friområde 
Forslagsstiller Offentlig 
Areal 12 daa 

Beskrivelse av området:  
Området brukes ikke noe særlig i dag pga 
manglende tilrettelegging. Området har kort 
veg til eksisterende bebyggelse i Nordlia og 
ligger inntil områdene for framtidig 
boligbygging i Nordlia. Området er noe 
kuppert og tidvis bratt, spesielt i øst.  

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og friluftsliv +++ Ingen kjent bruk eller registrering i dag. Men med etablering av et 

statlig sikra friområde med badeplass kan området bli brukt 

Naturmiljø -- MIS-figur i området. Området er vurdert av kommunen, se vedlegg 4 

Naturressurser 0 Området ligger i dag som LNF 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Ingen kjente eller registrerte verdier 

Landskapsbilde + Potensialet til å bli mer åpent ned mot Mjøsa, viktig i forhold til 
framtidig bebyggelse 

Forurensing, energi og 
klima 

0 Ingen kjente forhold 

Areal – og 
transportplanlegging 

0/+ Gangavstand fra eksisterende boligområder og fra framtidig 
boligområde 

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

++ 
Kan bli en sosial møteplass som fremmer folkehelse 

Teknisk infrastruktur 0 Lett adkomst til området i dag  

Risiko – og sårbarhet 0/- Hvis det ikke blir boligutbygging blir det ingen sikker overgang for myke 
trafikanter på fv.33 

Attraktivitet og bokvalitet ++ kan bli en fin badeplass og plass for friluftsliv langs Mjøsa, øker 
bokvaliteten til framtidig boligområde. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området er egnet til friområdet, men NO3 er tilstrekkelig og bedre egnet i forhold til bebyggelsen. 

Konklusjon: Området tas ikke med i planen 
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NO7 – Friområde                                                                                                                                        Nordlia 
Gårds – og 
bruksnummer 

121/1 og 121/4       

 

Dagens arealformål LNF 
Foreslått 
arealformål 

Friområde 

Forslagsstiller Offentlig 
Areal 28 daa 

Beskrivelse av området:  
Området brukes ikke noe særlig i dag 
pga manglende tilrettelegging. 
Området har kort veg til eksisterende 
bebyggelse i Nordlia. Området er 
stedvis bratt, men vest i området og 
helt nede ved Mjøsa er det ganske flatt 
og godt egnet til badeplasser.  

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og 
friluftsliv 

+++ Ingen kjent bruk eller registrering i dag. Men med etablering av et statlig sikra 
friområde med badeplass kan området bli brukt 

Naturmiljø 0 Ingen kjente verdier 

Naturressurser 0 Området ligger i dag som LNF 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Ingen kjente eller registrerte verdier 

Landskapsbilde + Potensialet til å bli mer åpent ned mot Mjøsa 

Forurensing, energi 
og klima 

0 Ingen kjente forhold 

Areal – og 
transportplanleggin
g 

0/+ Gangavstand fra eksisterende boligområder. Ca 1 km til Nordli kirke, ca 500 meter 
til Askegårdsfeltet.  

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

++ 
Kan bli en sosial møteplass som fremmer folkehelse 

Teknisk 
infrastruktur 

0 Lett adkomst til området, muligheter for parkering på gamle «butikken» og gå ned 

Risiko – og 
sårbarhet 

0/- Lite tilrettelagt for kryssing av vei fra boligfelt ovenfor fv.33 

Attraktivitet og 
bokvalitet 

++ kan bli en fin badeplass og plass for friluftsliv langs Mjøsa, øker bokvaliteten til 
eksisterende boligområde. 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området er egnet for badeområdet, men det vil kreve mye i forhold til adkomst, tilrettelegging og rydding av skog.  

Konklusjon: området tas ikke med i planen 
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NO8 – Friområde                                                                                                                                        Nordlia 
Gårds – og 
bruksnummer 

129/5       

 

Dagens arealformål LNF 
Foreslått 
arealformål 

Friområde 

Forslagsstiller Offentlig 
Areal 12,1 daa 

Beskrivelse av området:  
Området brukes noe i dag, men med 
tilrettelegging, rydding og anleggelse 
av parkeringsplasser vil bruken bli en 
helt annen. Det er et meget godt egnet 
området for badeplass med muligheter 
for universell utforming. 

Tema Konsekvens       Kommentar 
Nærmiljø og 
friluftsliv 

+++ Ingen kjent bruk eller registrering i dag. Men med etablering av et statlig sikra 
friområde med badeplass kan området bli brukt 

Naturmiljø 0 Ingen kjente verdier, MIS-figur rett utenfor området. 

Naturressurser 0 Området ligger i dag som LNF 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

0 Pilgrimsleden går gjennom området. 

Landskapsbilde + Potensialet til å bli mer åpent ned mot Mjøsa 

Forurensing, energi 
og klima 

0 Ingen kjente forhold 

Areal – og 
transportplanleggin
g 

- Ca 2,5 km fra eksisterende boligfelt, 1,6 km fra framtidig boligfelt.  

Folkehelse og sosial 
infrastruktur 

++ 
Kan bli en sosial møteplass som fremmer folkehelse 

Teknisk 
infrastruktur 

++ Lett adkomst til området, muligheter for parkering i nærhet til selve stranda 

Risiko – og 
sårbarhet 

0/- Myke trafikanter må krysse FV.33, ellers ingen kjente forhold. 

Attraktivitet og 
bokvalitet 

++ kan bli en fin badeplass og plass for friluftsliv langs Mjøsa, øker bokvaliteten til 
eksisterende boligområde/hytteområder 

Samlet vurdering og eventuelle alternativer 

Området er meget godt egnet for badeområdet og friluftsområde. 

Konklusjon: området tas med i planen 
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ID Daa Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Naturressurser Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Landskapsbilde 

  Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

NO3 20 
Middels 

Middels 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Lite 
positivt 

Konsekvens +++ 0 0 0 + 

NO6 12 
Middels 

Middels 
positivt 

Liten 
Middels 
negativt 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Middels 
Lite 

positivt 

Konsekvens +++ -- 0 0 + 

NO7 28 
Middels 

Middels 
positiv 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Lite 
positivt 

Konsekvens +++ 0 0 0 + 

NO8 12,1 
Middels 

Middels 
positiv 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Intet 
omfang 

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Lite 
positivt 

Konsekvens +++ 0 0 0 + 

 

ID daa Forurensing, klima 
og energi 

Areal – 
og transport 
planlegging 

Folkehelse/Sosial  
infrastruktur 

Teknisk  
infrastruktur 

Risiko – og sårbarhet Attraktivitet og 
bokvalitet 

  Verdi Om 
fang 

Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang Verdi Omfang 

NO3 20 
Liten 

Intet 
omfang 

Middels  
Lite 
positivt 

Middels 
Middels 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Lite 
negativt 

Middels 
Middels 
positivt 

Konsekvens 0 0/+ ++ 0 0/- ++ 

NO6 12 
Liten 

Intet 
omfang 

Middels 
Lite 

positivt 
Middels 

Middels 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Lite 
negativt 

Middels 
Middels 
positivt 

Konsekvens 0 0/+ ++ 0 0/- ++ 

NO7 28 
Liten 

Intet 
omfang 

Middels  
Lite 

positivt 
Middels 

Middels 
positivt 

Liten 
Intet 

omfang 
Liten 

Lite 
negativt 

Middels 
Middels 
positivt 

Konsekvens 0 0/+ ++ 0 0/- ++ 

NO8 12,
1 

Liten 
Intet 

omfang 
Middels 

Lite 
negativt 

Middels 
Middels 
positivt 

Middel 
Middels 
positivt 

Liten 
Lite 

negativt 
Middels 

Middels 
positivt 

Konsekvens 0 - ++ ++ 0/- ++ 

4.8.2 Prioritering av nye områder 

 

Område Størrelse i daa 

NO3 20 

NO8 12,1 

Totalt 32,1 
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4.9  Oversikt nye byggeområder 

 

Navn Størrelse(daa) 

NO2 123 

KA16 6,7 

ST3 1,2 

SK1 9,6 

Totalt 140,5 

 

Det blir i planen avsatt 139,3 daa med nye byggeområder.  

4.9.1  Endret arealformål i forhold til tidligere plan 

 

Navn Størrelse(daa) 

NO1 42 

SK3 0,7 

SK2 17 

NO5 5 

Totalt 64,7 

 

64,7 daa endrer arealformål fra forrige plan. 

 

 

5 Samlet konsekvensutredning 
 

5.1 Nærmiljø og friluftsliv 

Planforslaget har samlet en positiv effekt for nærmiljø og friluftsliv. Spesielt gjelder dette utviklingen i 

Nordlia, hvor planforslaget innebærer at Nordlia vil få en bedre og tryggere tilgang til strandområdene 

langs Mjøsa. For øvrig påvirkes nærmiljø og friluftsliv i liten grad av planforslaget. 

 

5.2 Naturmiljø 

Naturmangfoldlovens §§ 8-12: 

For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet. 

Videre skal det fremgå hvordan disse prinsippene er vurdert og vektlagt i saken. 

 

Planforslaget har en liten men negativ effekt på naturmiljøet. En mindre del av en kalkskog som er 

nasjonal betydning blir tatt i bruk til byggeområde (høydebasseng), mens større areal med skog langs 

Mjøsa i Nordlia vil bli tatt i bruk til boligformål og friluftsformål. Utover dette berører planforslaget i 

liten grad naturmiljøet. Som kompenserende tiltak er det avsatt et bredt friområde langs Mjøsa. 
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5.3 Naturressurser 

Planforslaget har en liten til middels negativ effekt for naturressurser. Av LNF-områder som tas i bruk 

til byggeområder er netto avgang av høybonitets/lett dyrkbar skog på 105 daa, mens netto avgang av 

fulldyrket mark er på 9,2 daa.  

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Planforslaget har svært liten til ingen effekt på kulturminner og kulturmiljøer. Sikring av viktige 

kulturlandskapsverdier videreføres i planforslaget. 

5.5 Landskapsbilde 

Planforslaget innebærer en endring av landskapsbildet langs Mjøsa i Nordlia. Det er imidlertid ikke 

opplagt hvilket fortegn denne endringen vil ha. Området vil framstå som en naturlig utvidelse av bygda 

Nordlia mot Mjøsa. Utforming av arealet med grønnstruktur og buffersoner samt friområde langs 

Mjøsa vil bidra til å dempe virkningen. 

Det vil også bli noe endring av landskapsbilde med kulturlandskapet på Kapp der 

dagligvareforretningen er tiltenkt å ligge. Fremmet reguleringsplan viser bebyggelsen lagt dempet i 

terrenget, noe som vil minske inngrepet i kulturlandskapet.  

5.6 Forurensing, energi og klima 

Planforslaget vil i liten grad påvirke situasjonen når det gjelder forurensning, energi og klima. 

5.7 Areal – og transportplanlegging 

Planforslaget vil ha en liten men positiv effekt når det gjelder redusert energibruk innen 

transportsektoren. Planforslaget innebærer et økt fokus på fortetting spesielt i Skreia sentrum. 

Vridningen mot en større befolkningstyngde nord i kommunen, rettet mot etablerere som søker 

arbeidsmarkedet i Mjøsbyen, legge til rette for kortere arbeidsreiser. Området er godt tilrettelagt for 

arbeidsreiser med kollektivtransport og sykkel mot Gjøvik. 

 

5.8 Folkehelse og sosial infrastruktur 

Planforslaget vil ha en positiv effekt for folkehelse og sosial infrastruktur. For Skreia sentrum skal nye 

arealer legges opp mot og tilpasses ideen om Connected living. For Nordlia vil satsingen styrke 

lokalsamfunnet og gjøre det større og mer robust. Ny barnehage inntil skolen vil gjøre at området 

skole/barnehage kan utvikles til en bedre møteplass, også med hensyn til tilrettelagte utendørs 

arealer. Videre vil atkomsten fra Nordlia og ned til nye friområder langs Mjøsa legge forholdene godt 

til rette for økt bruk av strandområdene både for fysisk aktivitet og som møteplass for barn og unge.  

 

5.9 Teknisk infrastruktur 

Planforslaget vil gi både positive og negative konsekvenser. Det er en vanskelig vurdering hvor vidt de 

samlede konsekvensene vil ha en liten negativ eller en liten positiv effekt. Planforslaget utfordrer 

teknisk infrastruktur, spesielt gjelder dette Fv33 gjennom Nordlia, som gjennom økt bosetting vil bli 

mer belastet med hensyn til trafikk til barnehage og skole samt inn mot Gjøvik. Tiltaket vil samtidig 

understøtte en nødvendig utbygging av en sikrere vannforsyning i Nordlia, og legge til rette for en 

utbedring av fylkesvegen på strekningen.    
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5.10 Risiko – og sårbarhet 

Det er vanskelig å foreta en samlet vurdering av planens konsekvenser med hensyn til risiko og 

sårbarhet. Den samlede påvirkningen vil ligge mellom ubetydelig og en liten positiv konsekvens. 

 

5.11 Attraktivitet og bokvalitet 

Den samlede konsekvensen for attraktivitet og bokvalitet er middels til stor. Tilrettelegging for 

tettstedsnære boliger for alle på Skreia vil gi positive effekter for næringsliv/handel, og skape et mer 

robust og attraktivt bomiljø. Tilrettelegging for nye boområder i Nordlia, samt en sammenknytning av 

etablerte boområder ned mot Mjøsa vil føre til et mer robust lokalsamfunn, noe som sammen med 

bygging av ny barnehage vil gjøre Østre Toten kommune til et mer attraktivt område for etablerere.  
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6 Arealregnskap 
 

6.1   Arealregnskap dyrket og dyrkbar mark 2008-2017  

Østre Toten kommune setter jordvern høyt, og ligger frampå når det gjelder nydyrkning. Under vises 

arealregnskap når det gjelder nydyrkning og omdisponering av dyrket og dyrkbar mark i perioden 

2008-2017, tallene er hentet fra SSB,KOSTRA. 

Godkjent nydyrka areal(daa) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

39 31 4 5 85 13 24 194 2 275 

Totalt: 672 daa 

 

Omdisponert dyrka jord 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

21 9 - 33 18 3 - 14 6 15 

Totalt: 119 daa 

 

Omdisponert dyrkbar jord 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

21 49 - - 49 - - - 186 - 

Totalt: 305 daa 

 

Disse tallene viser at kommunen i perioden har økt andelen dyrket mark med 553 daa. 

6.2  Arealregnskap nye byggeområder 

 

Nedenfor vises arealregnskapet til de områdene som foreslås omdisponert til utbyggingsformål. 

Beskrivelse av skjema nedenfor: 

o Dyrka mark:  

 F= fulldyrket jord 

 O= overflatedyrket jord 

 I= innmarksbeite 

o Skog: 

 HB= høy bonitet 

 MB= middels bonitet 

 LB= lav bonitet 

 U= uproduktivt skog 

o Myr: 

 M=myr 

o Fastmark: 

 J= jorddekket fastmark 

 Å= åpen skrinn fastmark 

o Bebygd: 
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 A= annet 

 S= samferdsel 

o Dyrkbar jord: 

 D 

 

ID Daa Dyrka mark  Skog Myr Fast 
mark 

Bebygd Dyrkbar 
jord 

  F O I HB MB LB U M J+Å S A D 

NO2 123 10   110     3   104,1 

KA16 6,7 5        0,4 0,3 1  

ST3 1,2     1,2        

SK1 9,6 9,6            

= 140,5 24,6   110 1,2    3,4 0,3 1 104,1 

 

De nye utbyggingsområdene omdisponerer til sammen 24,6 daa fulldyrket jord til utbyggingsområder. 

6.3 Arealregnskap områder tatt ut av planen 

 

ID Daa Dyrka 
mark 

 Skog Myr Fast 
mark 

Bebygd 

  F O I HB MB LB U M J+Å S A 

KA4 5,7 4,8        0,6 0,3  

Toten 
bilopphuggeri 

7,4    7,4        

Eks.Bolig 
Skreia 

9 7,4      1,6     

SK2 5,4 4,4        0,6  0,4 

LU7 5,1 4,9          0,2 

ST4 35,5 2,2   5,3 28       

SL6 4 4           

KO17 11,5 11,5           

KO2 2,2       2,2     

Bolig Kolbu 3,3    3,3        

Totalt 89,1 39,2   16 28  3,8  1,2 0,3 0,6 

 

Av områder som er tilbakeført til LNF er det totalt tatt ut 89,1 daa, hvorav 39,2 daa er fulldyrket jord. 
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7 Vurdering av risiko – og sårbarhet 
Ved utarbeidelse av nye planer for utbyggingsområder, og ved formålsendring av byggeområder skal 

det gjennomføres en risiko – og sårbarhetsanalyse, jf.§ 4-3 i Plan – og bygningsloven. Denne analysen 

skal vise alle risikoer – og sårbarhetsforhold i planområdet og eventuelle risikoer eller sårbarheter som 

kan forekomme etter utbygging.  

Østre Toten kommune har som del av kommuneplanens arealdel gjennomført risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til kravene i plan- og bygningsloven § 4-3 (1). Kommunen 

har en helhetlig ROS-analyse for hele kommunen, denne er nå under revisjon. ROS-analysen til 

Kommuneplanens arealdel er derfor begrenset til en spesifikk del for nye utbyggingsområder. 

Analysen er lagt opp mot den nye veilederen til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, 

men tilpasset plannivået. Med unntak av områder hvor plankartet er rettet opp i tråd med dagens 

arealbruk skal det utarbeides reguleringsplan for alle nye områder/områder tilrettelagt for ny bruk. 

Detaljert ROS-analyse for disse områdene vil bli utarbeidet i tilknytning til reguleringsplan. Videre er 

arbeidet knyttet opp mot helhetlig ROS for kommunen hvor revisjon nå pågår. 

ROS-analysen er utarbeidet av kommunen, og det er benyttet interne fagmiljøer med kompetanse 

innen barn- og unge, kultur, helse, oppvekst, brann, landbruk, veg og byggesak. Det er utarbeidet et 

utkast til ROS-analyse som har vært oversendt de de ulike fagmiljøene i kommunen og avholdt ett 

møte med en gjennomgang av alle utkast til analyser for delområder og helhet. Ferdig analyse har 

etter dette vært sendt ut for kommentarer.  

Identifikasjon av uønskede hendelser og farer – nye områder og områder med endrede formål: 

Det er gjennomført en risikovurdering av nye byggeområder og områder med endrede arealformål. 

Identifikasjon av uønskede hendelser og farer er gjennomført på et overordnet nivå og ved hjelp av 

følgende temaområder: 

Nr. Temaområde Beskrivelse 

1 Naturhendelser Flom og overvann, flom i elver og bekker, flom i Mjøsa, skred/ras,  

2 Samferdsel Ulykke på veg, farlig gods 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Industriulykke, akutt forurensning, brann og støy (veg og 
skytefelt/skytebaner) 

4 Kritisk infrastruktur og 
samfunnsfunksjoner 

Veg, vann og avløp 

 

Østre Toten kommune er heldig stilt med hensyn til risikoområder som er relevant for 

arealforvaltningen, og er ikke spesielt utsatt når det gjelder fareområder. ROS-analysen er lagt på et 

enkelt nivå, begrunnet ut i fra relativt lav risiko innenfor områdene hvor det skjer endringer i 

Kommuneplanens arealdel. 
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7.1 Generelt om temaområdene og utfordringer som følge av planforslaget. 

  

7.1.1 Naturhendelser 

Østre Toten er en trygg kommune å bo i. Kommunen er i begrenset grad utsatt for naturfare som kan 

gi konsekvenser for liv og helse, og vil i stor grad være begrenset til skade på materielle verdier. 

Unntak for dette er fare for utrasing av Fv33 gjennom Skreifjella og flomras i tilknytning til de bratte 

hellingene og vassdragene sør for Skreia. Det er ikke avsatt nye områder for bygg og anlegg i disse 

områdene, som derfor ikke vil bli nærmere omtalt i analysen. Når det gjelder skade på materielle 

verdier er det identifisert følgende uønskede hendelser: 

Flom i Mjøsa 
Dette er ivaretatt gjennom avgrensning av nye byggeområder langs Mjøsa, slik at en unngår utbygging 

i områder med flomfare 

Bekke-/elveflom og overvannsflom/flomveger 
I de foreslåtte byggeområdene er farene av begrenset karakter, og vil bli ivaretatt på 

detaljreguleringsnivå. 

Utbyggingsområder i Skreia er berørt av aktsomhetsområder for flom, det er stilt krav om utarbeidelse 

av reguleringsplan før byggeområdene kan tas i bruk. Alle områder skal detaljreguleres, og videre 

utredninger vil bli utført i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

7.1.2 Samferdsel 

Når det gjelder samferdsel er veikvalitet på deler av gjennomfartsvegene dårlig og har ulykkes utsatte 

områder. For øvrig kan alle områder med unntak av Totenvika nås fra flere kanter dersom en veg av 

ulike årsaker blir stengt.   

Trafikkulykker  

Nye og endrede byggeområder på Skreia, Kapp og Nordlia gir endrede forhold når det gjelder 

ulykkesrisiko, både innenfor og utenfor planområdet. For å redusere risiko er det gitt rekkefølgekrav til 

kryssutbedringer og etablering av gang-/sykkelveg m.v. Alle områder skal detaljreguleres, og videre 

utredninger vil bli utført i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. 

Utbygging i Nordlia vil kunne påvirke trafikken inn mot Gjøvik og gi en ytterligere belastning av Fv33. 

 

7.1.3 Brann, ulykker og forurensning 

Når det gjelder forurensning har kommunen ingen spesielle utfordringer som kan gi fare for liv og 

helse. Når det gjelder ulykkesrisiko har kommunen ingen «Storulykkevirksomhet». Kommunen har 

imidlertid flere bedrifter som benytter propangass i sin produksjon, og som oppbevarer relativt store 

mengder gass. 

 

 
Brann og tilgang til slukkevann 
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Områdene i Nordlia og Kapp har begrenset mengde og trykk når det gjelder brannvann. For å redusere 

risiko for alvorlige branner er det stilt rekkefølgekrav til utbedring av vannettet gjennom Nordlia før 

nye områdene kan tas i bruk. For Kapp – ny dagligvareforretning – vil hensynet bli ivaretatt i 

forbindelse med byggesaksbehandling, enten gjennom økt tilgang til slokkevann eller i form av andre 

løsninger. 

Ulykke i tilknytning til bedrift 

Kommunen har ingen bedrifter som faller inn under forskrift om storulykkevirksomhet. På Skreia har 

bedriften KiMs lager av relativt store mengder propan (30 m3 propan i tank over bakken og 60 m3 

propan i tank under bakken), samt to kjeleanlegg med damp under trykk. Bedriften har et begrenset 

utslipp av fettpartikler med lukt. 

Kommunen har i tillegg flere bedrifter som benytter seg av propan, men disse ligger ikke i nærheten av 

nye byggeområder i forslaget til kommuneplan. 

Forurensning, herunder støy 
Med unntak av nedgravde oljetanker og oljeutskillere i tilknytning til vaskeanlegg for biler og 

bensinstasjoner har kommunen få bedrifter av en slik størrelse og karakter at det utgjør stor fare for 

akutte utslipp til luft eller vann. Kommunen har utfordringer med en generell for høy tilførsel av 

næringssalter til vassdragene, fra landbruksvirksomhet og husholdninger. I forslaget til kommuneplan 

er det ikke lagt til rette for ny forurensende virksomhet, og for all ny boligbygging er det stilt krav om 

tilknytting til offentlig avløp.  Når det gjelder støy har kommunen relativt begrensede problemer. 

Dette er stort sett begrenset til trafikkstøy og støy fra skytebaner og skytefelt. Støysoner er lagt inn i 

plankartet, og det tillates ikke ny støyfølsom virksomhet innenfor rød støysone. 

 

7.1.4 Kritisk infrastruktur og samfunnsfunksjoner 

Sårbar vannforsyning 
Infrastrukturen er relativt robust, med unntak av en sårbar vannforsyning i Norlia og noe lav 

brannvannkapasitet i deler av Nordlia og Kapp. Vannforsyningen i området Kapp-Nordlia er sårbar, 

med en ensidig vannforsyning av deler av området. Det er iverksatt tiltak, med utbygging av 

ledningsnett og høydebasseng i Kappområdet for å legge til rette for en sikrere vannforsyning i Kapp-

området. Gjennom dette er sikkerhet og kapasitet i området Kapp Barnehage – Smørvika 

tilfredsstillende. Det er også gjort flere tiltak i Skreia-området for å styrke vannforsyningen, som nå er 

god. Områdene i Nordlia har i dag ikke tilstrekkelig sikker vannforsyning eller vannforsyning med 

tilstrekkelig stor kapasitet. For å sikre nye byggeområder for bolig samt barnehage i Nordlia er det stilt 

rekkefølgekrav til etablering av en tosidig vannforsyning i Nordlia. Dette vil også bidra til en mindre 

sårbar vannforsyning i Nordlia for øvrig. 

Avsetting av nytt område for høydebasseng på Starum vil gi en bedre beredskap og øke sikkerheten i 

vannforsyningen. 

Utviklingen mot økt avhengighet av digitale løsninger har bidratt både til å redusere sårbarhet, 

samtidig er bortfall av digital infrastruktur blitt et nytt sårbarhetsområde.  
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7.2 ROS-analyse av det enkelte utbyggingsområdet 

 

7.2.1 Byggeområder for bolig 

Nytt byggeområde ved Mjøsa i Nordlia N2 

Nr
. 

Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Mindre 
flomveger går 
gjennom 
området. 
Arealet kan bli 
utsatt for 
overvannsflo
m 

Liv og 
helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Ikke 
relevan

t 

Ikke 
relevant 

Små 

Bestemmelsene  
§ 2.2.2 F 

(Åpne vannveier, 
krav til 

reguleringsplan) 

2 Samferdsel Ulykke på veg 
- Innebærer 
økt trafikk på 
Fv.33 mot 
Gjøvik og i 
kryss. 

Liv og 
helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Små 

Bestemmelsene  
§ 2.2.2 D 

(Krav til utbedring av 
veg) 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Støy fra 
Fylkesveg 

Liv og 
helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Bestemmelsene § 
2.2.2 A 

(Byggeforbudssone) 

4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjone
r 

bortfall av 
vannforsyning 

Liv og 
helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Små Middels 
Ikke 

relevant 

Bestemmelsene § 
2.2.2 G 
(tosidig 

drikkevannsforsyning
) 

Samlet vurdering Tiltaket medfører økt trafikk på Fv. 33 i retning Gjøvik. Dette kan gi noe 
økt risiko utenfor planområdet. Utover dette er risikomomenter godt 
ivaretatt gjennom bestemmelser. Toveis vannforsyning bedrer 
situasjonen i Nordlia som helhet. Myke trafikanter sikres trygg avstand 
til Mjøsa. Risiko som støy og overvannsflom er det tatt hensyn til i 
planen. 

Tidligere Balke barnehage til boligformål SK5 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Flom i Lenaelva Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Middels 

Bestemmelsene  
§ 2.2.3 B 

(Sikkerhet mot 
flom må 

dokumenteres) 
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2 Samferdsel Trafikkulykke 
(risiko blir 
redusert ift. 
Tidligere bruk) 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 
 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Ulykke ved 
KiMs (lav 
sannsynlighet) 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
middels 

Ingen 
 

4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjoner 

Ingen Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 

Samlet vurdering Tiltaket innebærer ingen økt risiko. Området ligger innenfor 
aktsomhetsområde for flom langs Lenaelva. Det er stilt krav om at 
sikkerhet mot flom må dokumenteres i byggesøknad. 

 

7.2.2 Bebyggelse til forretningsformål  

Dagligvareforretning Kapp KA16 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Overvannsflo
m innenfor og 
nedstrøms 
området 

Liv og 
helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Ikke 
relevan

t 

Ikke 
relevant 

Middels 

Bestemmelsene  
§ 2.6.1 C 

(Sikkerhet mot 
overvannsflom) 

2 Samferdsel Trafikkulykke 
(risiko blir 
redusert ift. 
Tidligere bruk) 

Liv og 
helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Små 

Bestemmelsene  
§ 2.6.1 B 

 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Brann i 
kombinasjon 
med liten 
tilgang på 
slukkevann 

Liv og 
helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Middels 

Bestemmelsene 
§ 2.6.1 D 

(sikring av 
brannvannforsyning

) 

4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjone
r 

Ingen Liv og 
helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Ikke 
relevan

t 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 

Samlet vurdering Det foreligger et forslag til reguleringsplan herunder en overordnet VA-
plan med overvannshåndtering for området. Tiltaket innebærer en liten 
men økt risiko for trafikkulykker i utkjøring, mens forholdene for myke 
trafikanter er godt ivaretatt. Det er stilt krav om slukkevann. 
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7.2.3 Næringsbebyggelse 

Brustuen  - utvidelsesområde for Landheim SK1 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Overvannsflom  Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Små 

Bestemmelsene  
§ 2.7.3 B 
(Krav om 

regulering) 

2 Samferdsel Trafikkulykke 
(risiko blir 
redusert ift. 
Tidligere 
planstatus) 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Middels 

Bestemmelsene  
§ 2.7.3 B 
(Krav om 

regulering) 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Brann, utslipp 
av støy og støv 
(ingen økt 
risiko)  

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

liten 
Ikke 

relevant 
middels 

Bestemmelsene  
§ 2.7.3 B 
(Krav om 

regulering) 

4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjoner 

Ingen Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 

Samlet vurdering Endringen fører til en bedret situasjon, med lavere risiko innenfor alle 
områder i forhold til Kommunedelplan for Skreia 2008-2020 

Starum ST2 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Ingen  Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 

2 Samferdsel Trafikkulykke 
(risiko blir 
redusert ift. 
Tidligere 
planstatus) 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Middels 

Bestemmelsene 
§ 2.7.2 A og B 

(Krav om 
regulering) 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Brann, utslipp 
av støy og støv 
(risiko 
reduseres ift 
tidligere 
planstatus)  

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

små 
Ikke 

relevant 
middels 

Bestemmelsene 
§ 2.7.2 A og B 

(Krav om 
regulering) 
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4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjoner 

Ingen Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 

Samlet vurdering Endringen fører til en bedret situasjon, med lavere risiko innenfor alle 
områder i forhold til Kommunedelplanens arealdel 2008-2020 

 

7.2.4 Andre typer bebyggelse og anlegg 

Område for nytt høydebasseng på Starum ST3 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Ingen  Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 

2 Samferdsel Ingen Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 
 
 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Ingen Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 

4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjoner 

Ingen Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 

Samlet vurdering Endringen fører til en bedret situasjon, med lavere risiko innenfor alle 
områder i forhold til Kommunedelplanens arealdel 2008-2020 

 

Skreia renseanlegg - utvidelse TO1 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Flom i 
Mjøsa Liv og helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Små 
(forurensnin
g av bade og 
drikkevann) 

Ikke 
relevant 

Små 

Er sikret gjennom 
dispensasjonssøkna

d og gitt 
byggetillatelse 

2 Samferdsel Ulykke i 
kryss Liv og helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Små 

Ingen 
(ikke økt trafikk) 

 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Brann 
Liv og helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 



Konsekvensutredning med risiko – og sårbarhetsanalyse, 2. gangs høring 

62 
 

Små 
Ikke 

relevant 
Små 

Ingen  
(Risiko er forflyttet 

fra utslipp til 
Lenaelva til utslipp 

til Mjøsa) 
 
 

4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjone
r 

Utfall av 
strøm Liv og helse 

Stabilite
t 

Materiell
e verdier Tiltak 

Ikke relevant 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 

Ingen 
(Risiko er forflyttet 

fra utslipp til 
Lenaelva til utslipp 

til Mjøsa) 

Samlet vurdering Den samlede risikoen er i stor grad uendret. Risiko for omfanget av 
forurensning av drikkevann og badevann er noe økt. 

 

7.2.5 Kombinert formål 

Lindholm på Lensbygda LB1 og LB2 – endring i tråd med dagens bruk 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Flom i Riselva 
(ingen økning i 
risiko) 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Små Ingen 

2 Samferdsel Ulykke i kryss Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Små 

Ingen 
(ikke økt trafikk) 

 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Brann, 
forurensning 
(utslipp av 
oljeholdig 
avløpsvann til 
Riselva) 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Små 
Ingen  

(Ingen endring i 
risikobildet) 

4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjoner 

Utfall av strøm Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 
 

Samlet vurdering Samlet risiko er uendret. 

Balke bo- og servicesenter med omkringliggende område (SK2) 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Overvannsflom 
– forsterke 
flom i elva 
Hølja med 
skade på Fv33  

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Små Middels 
Bestemmelsene 

§ 2.9.4 F 
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(fordrøying av 
overvann) 

2 Samferdsel Ulykke i kryss Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Små 

Bestemmelsene 
§ 2.9.4 E 
 (krav om 

reguleringsplan) 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Brann Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små Små Middels 

Bestemmelsene 
§ 2.9.4 E 
 (krav om 

reguleringsplan) 

4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjoner 

Utfall av strøm Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små Små 
Ikke 

relevant 
Ingen 

 

Samlet vurdering Samlet risiko er ikke vesentlig endret i forhold til Kommunedelplanens 
arealdel 2008-2020.  

 

Kvernum bruk SK6 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Flom/flomras i 
Lenaelva  

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små Små Middels 

Bestemmelsene 
§ 2.9.5 F 
(krav om 

dokumentasjon) 

Overvannsflom 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Små 

Ivaretas i 
reguleringsplan 

2 Samferdsel Ulykke i 
utkjøring til 
Kvennomslinna 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Middels 

Ivaretas i 
reguleringsplan 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Brann/ulykke i 
nabobedriften 
KiMs 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små Små Middels 

Interne rutiner i 
bedriften - 
varslingsrutiner 

Støy og 
forurensning til 
luft (KiMs) 

Små Små 
Ikke 
relevant 

Ivaretas i 
reguleringsplan 
(utslipp til luft er 
sterkt redusert – 
ytterligere 
reduksjon 
forventes) 

Vegstøy – fra 
Kvennomslinna 

Små Små 
Ikke 
relevant 

Ivaretas i 
reguleringsplan 
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4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjoner 

Utfall av strøm Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små Små 
Ikke 

relevant 
Ingen 

 

Samlet vurdering De viktigste risikoelementene er støy og økt risiko for trafikkulykker. 
Hensyn må ivaretas i reguleringsplanen. Risiko for flom og ras antas å 
være lav, men må utredes i forbindelse med reguleringsplanen. Risiko 
antas å være lav.  

 

Området vest for Nordli skole NO1 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Flom i bekk 
langs 
vestgrensen av 
planområdet  

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Middels 

Bestemmelsenes     
§ 2.9.6 G 
(ivaretas i 

reguleringsplan) 

Overvannsflom 
Ikke 

relevant 
Ikke 

relevant 
Små 

Bestemmelsenes     
§ 2.9.6 G 
(ivaretas i 

reguleringsplan) 

2 Samferdsel Ulykke i nytt 
kryss til 
Nordlivegen 
(risiko for 
ulykker ved 
skole 
reduseres) 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Middels 

Bestemmelsenes     
§ 2.9.6 F 

(ivaretas i 
reguleringsplan) 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Brann i 
kombinasjon 
med dårlig 
kapasitet på 
slukkevann 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små Små Middels 

Bestemmelsenes     
§ 2.9.6 H 

(rekkefølgekrav 
vannforsyning) 

Ulykke i 
tilknytning til 
usikret bekk 

Små Små 
Ikke 
relevant 

Bestemmelsenes     
§ 2.9.6 G 

(sikring av bekk i 
reguleringsplan) 

 
 

4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjoner 

Utfall av 
vannforsyning 
(ensidig 
forsyning) 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små Små Små 

Bestemmelsenes     
§ 2.9.6 H 

(rekkefølgekrav 
vannforsyning) 

Samlet vurdering Endringen fører samlet til en bedret situasjon, med lavere risiko spesielt 
innenfor trafikk - sett i forhold til Kommunedelplanens arealdel 2008-
2020.  
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Nordli gamle barnehage NO5 

Nr. Temaområde Hendelse Konsekvens og kompenserende tiltak 

1 Naturhendelser Ingen  Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ikke 
relevant 

Ingen 

2 Samferdsel Ulykke i kryss Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små 
Ikke 

relevant 
Små 

Bestemmelsene 
§ 2.9.7 B 

 (rekkefølgekrav 
gang-/sykkelveg) 

3 Brann, ulykker og 
forurensning 

Brann i 
kombinasjon 
med dårlig 
kapasitet på 
slukkevann 

Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små Små Middels Ingen 

4 Kritisk infrastruktur 
og 
samfunnsfunksjoner 

Utfall av strøm Liv og 
helse Stabilitet 

Materielle 
verdier Tiltak 

Små Små 
Ikke 

relevant 
Ingen 

 

Samlet vurdering Endringen fører til en bedret situasjon, med lavere risiko innenfor alle 
områder i forhold til Kommunedelplanens arealdel 2008-2020. Boliger 
innenfor området vil gi en lavere belastning når det gjelder trafikk. 

 

 

7.3 ROS-analyse samlet vurdering 

Det er vanskelig å veie temaområder og gi en samlet vurdering av risiko og sårbarhet. Innenfor enkelte 

områder vil risiko for hendelser øke, mens den reviderte planen for andre samfunnsområder vil bedre 

den samlede situasjonen. Risiko for ulykker langs veg og i avkjøringer vil kunne øke noe forbundet med 

trafikkøkning, spesielt i Skreia sentrum og langs Fv33 nordover inn mot Gjøvik. Samtidig vil 

trafikksikker atkomst ned mot Mjøsa for innbyggerne i Nordlia redusere risiko. Krav til utbygging av ny 

tosidig vannforsyning i Nordlia vil gi en vesentlig lavere risiko for utfall av vannforsyning og redusere 

konsekvensene av brann i området. Bedring av forsyningskapasiteten gjennom etablering av nytt 

høydebasseng på Starum vil også trekke i positiv retning. Samlet vurdering er at planforslaget 

innebærer en liten positiv konsekvens når det gjelder risiko og sårbarhet. 


