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Oppstartsreferat  
Detaljregulering for Kluke massemottak 

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

 

Dato: 25.06.21   

Sted: Teams   

PlanID:  0454  

Saksnummer: 21/3794 

 

1. Eiendomsopplysninger 
Gnr/Bnr 134/1 

Planområde totalt  ca. 48 daa 

Adresse Kluke, Øverbygdsvegen 188 

Eiers navn Håvard Schiager 

 

2. Møtedeltakere og kontaktpersoner  
      jf. planforskriften  § 2, andre ledd bokstav h 

Fagkyndig 

Firma Arealtek AS 

Kontaktperson Hanne Marie Lium 

Organisasjonsnummer 994495615 

E-post hanne@arealtek.no 

Telefonnummer 918 68 064 

Adresse Elvarheimgata 10B 

Postnummer/poststed 2408 Elverum 

Forslagsstiller 
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Firma/ Privatperson Kjenseth Miljø AS (firma er under etablering) 

Kontaktperson Andreas Kjenseth 

Organisasjonsnummer  

E-post andreas@kjensethmaskin.no 

Telefonnummer 911 22 907 

Adresse Kragebergvegen 15 

Postnummer/poststed 2836 Biri 

Gebyr 

Fakturaadresse Kragebergvegen 15, 2836 Biri 

Andre representanter fra forslagstiller 

Firma Grunneier 

Navn Håvard Schiager 

E-post havard@klukeagri.no 

Telefon  

Gjøvik kommune - planmyndighet  

Hovedkontakt Anna Ekrem 

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

Telefon 908 65 881 

 Arealplanlegger Elisabeth C. Rudsengen 

E-post elisabeth-charlotte.rudsengen@gjovik.kommune.no 

Telefon  

Gjøvik kommune - fagansvarlige  

Fagområde VA/Forurensning 

Navn Aina Kristiansen 

E-post aina.kristiansen@gjovik.kommune.no 

Telefon 952 73 343 

 Fagområde Veg 

Navn Jørn Håvard Øversveen 

E-post jorn-havard.oversveen@gjovik.kommune.no 

Telefon 900 42 989 

 Fagområde Landbruk 

Navn Arnt Oluf Eide 

E-post arnt-oluf.eide@gjovik.kommune.no 
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Telefon 948 07 496 

  Fagområde Naturforvaltning 

Navn Marte Sofie Neraas 

E-post marte-sofie.neraas@gjovik.kommune.no 

Telefon 909 21 589 

 

3. Kort om planinitiativet, hovedutfordringer og gjeldende planer 

Formålet med planen  

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav a)  

Hensikten med planen er å gjenoppta arbeidet med detaljreguleringsplan for Kluke massemottak (planID 
05020386). Formålet er å legge til rette for massemottak (mottak av rene masser).  
Etter mottaksfase skal området tilbakeføres til LNF og benyttes til landbruksformål. 
Planområdet er endret siden forrige oppstart av planarbeid med bakgrunn i ønske om endret adkomst. 
Se vedlagte illustrasjoner. 
Mottaksvolumet er også økt noe fra forrige runde. 
Bakgrunnen for ønske om etablering av massemottaket er at det skjer mye i området som fremtidig 
sykehusbygging, utbygging av E6 og at kommunen har signalisert flere utbyggingsprosjekter i regionen. 
 

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

Forholdet til naturmangfold, overvannshåndtering, støy og trafikksikkerhet anses som 
hovedutfordringene i prosjektet.  
Det er gjort funn av rødlistearter i området og det er nærhet til elva Vismunda. 
Naturmangfoldet skal hensyntas i arbeidet med planen og det vil antakelig bli behov for dialog 
med myndighetene for å ivareta dette i kombinasjon med massemottak.  
Mottaksområdet skal planlegges slik at det ikke skal medføre avrenning til Vismunda.  
Tiltaket kan medføre noe støy innenfor driftstidene pga bruk av maskiner og massehåndtering 
og det vil bli behov for å utrede dette nærmere for å ivareta naboene i området.  
Hensynet til trafikksikkerhet på veg/ved avkjørsel og internt på mottaksområdet er også en 
utfordring i prosjektet som skal løses. 

Gjeldende planstatus  

Plantype/-navn Godkjent-
dato Formål som blir berørt 

Endres/ 
erstattes/ 
oppheves 

Ingen andre planer i 
området.    

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

Nasjonale, regionale føringer og kommunale føringer – særlig relevante 

Nasjonale føringer  

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, 
 14.5.2019 
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 

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

Regionale føringer  

 Forventninger til kommunal arealplanlegging fra Fylkesmannen i Oppland, 
2015 

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

Kommunale føringer   
Overordna planer 

 Kommuneplanens samfunnsdel – Langtidsplan 2018, vedtatt 22.3.2018 
 Kommuneplanens arealdel 2020-2032, vedtatt 29.10.2020 

Kommuneplanens 
arealdel, Bestemmelser 
og retningslinjer 
 

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

Andre kommunale 
dokumenter 

 Kommunedelplan for klima 2012-2021 
 Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalayse for Gjøvik kommune 2020 
 Kravspesifikasjon for å levere digitale arealplankart 
 Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag 

Andre kommunale 
vedtak    

a) Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer   

               jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 
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Hvilke føringer gir de? 
 
 

I Kommuneplanen er arealet angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde 
(LNF) og LNF med spredt boligbebyggelse, jf. §§ 13-1 og 13-2. 
Det går høgspentlinje gjennom området – hensynssone jf. § 15-3. 
Hensynssone landskap – bevaring av kulturlandskap, jf. § 19-3. Ved tiltak skal 
det redegjøres for kulturlandskapsverdiene og hvordan disse skal ivaretas. 
Det tillates ikke tiltak som gir særlige negative konsekvenser for 
kultulandskapsmiljøet. Konsekvenser av varige fysiske inngrep skal 
synliggjøres. 
Kommuneplanen har bestemmelser som stiller minimumskrav til hva som 
skal vurderes og håndteres ved reguleringsarbeidet. Relevant for dette 
planarbeidet er: 

 VA-rammeplan tilpasset plannivået, herunder også tema overvann, 
jf. § 4-2 

 Byggegrense langs offentlig veg, jf. § 6-1.2 
 Byggegrense mot vassdrag, jf. § 6-1.4 
 Håndtering av støy i arealplanlegging, etablering av støyende 

arealbruk (krav om støyfaglig utredning) mv. jf. § 7-1.1 
 Forurensning, jf. § 7-1.3 
 Vurdering av flomfare og flomveger, jf. § 7-1.5 
 Massehåndtering, avrenning jf. § 7-1.8 
 Håndtering av matjord, ivaretakelse av matjord, hindre spredning av 

fremmede arter og sykdommer, jf. § 7-1.9 
 Redegjørelse for tiltakets estetiske kvaliteter/konsekvenser, jf. § 7-2 
 Kulturminneavklaring, jf. § 7-4 
 Forholdet til landskapet, jf. § 7-5 
 Riktig lokalisering av virksomheter, jf § 7-9 
 Trafikksikkerhet, evt. tiltak jf. § 8-2 

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

Alle føringene skal ivaretas i planarbeidet, og hvordan det påvirker 
planforslaget omtales i planbeskrivelsen, samt evt. behov for avbøtende 
tiltak skal ivaretas i planforslaget. 
Støyfaglig utredning skal utføres og legge grunnlag for evt. avbøtende tiltak 
som sikres i planforslaget, og reguleringsplanen må angi driftstider. 
Det vil være avgjørende at det kan vises til et godt opplegg for å sikre at det 
kun blir mottak av rene masser. Det vil også være viktig å vurdere 
tiltak/oppføging dersom det skulle komme inn forurensede masser eller 
masser med fremmede arter i mottaket. 
For å unngå at mottak vil strekke seg over et uhensiktsmessig langt tidsrom 
bør reguleringsplanen gi tydelige føringer når det gjelder etappeinndeling og 
volum som skal inn i de ulike etappene. Det bør sørges for suksessiv 
istandsetting av etapper. Omkringliggende terreng legger føringen for 
fyllingshøyder og terrengforming. 
Ved behov for flytting og mellomlagring av matjord, så skal dette skje på 
hensiktsmessig måte slik at matjorda kan gjenbrukes som topplag. Dette kan 
være aktuelt for matjorda spesielt der det tenkes bygget ny adkomstveg. 

b) Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner   

             jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 
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Hvilke føringer gir de? Ingen reguleringsplaner i området. 
Tidligere oppstartet planarbeid for Kluke massemottak erstattes av dette 
planarbeidet. 

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

- 

 

5. Planens innhold og tilpasning 

a) Presentasjon av prosjektet/planidéen 

jf. § 1, andre ledd, bokstav c), d) og e) 

Ønsker å etablere et massemottak med kapasitet på inntil 300 000 m3. 
Hensikten er å kunne motta masse fra fremtidige byggetiltak som nytt sykehus og utbygging av E6, og 
andre byggetiltak i regionen rundt mottaksområdet. 
Det er planlagt tilbakeføring til LNF/dyrka mark etter endt driftsperiode. 
Adkomst til planområdet ønskes flyttet østover i forhold til tidligere planarbeid. Det er i ettertid etablert 
en ny driftsbygning (markert med grønn farge) og det er dermed mer hensiktsmessig med adkomst som 
vist under: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte, Gjøvik kommune 

 7 

Illustrasjon av ønsket mottaksområde med adkomst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forslagsstiller ønsker å dele opp planområdet i to mottaksområder. Mottaksområde 1 skal bli ferdig 
først, så grunneier kan få utnyttet området for å få dyrene sine over på beite til den andre siden av 
kløfta. 
Når mottaksområde 1 er ferdig oppfylt, starter mottak/oppfylling innenfor område 2. Matjorda vil tas av 
før oppfylling, slik at den an bres ut over mottaksområde 2 når det er ferdig oppfylt. 
I mottaksområde 2 skal det etableres en veg ned på et lavere tippnivå for å dempe støynivået mot 
eksisterende bebyggelse. Det vil tippes bortover i hele kløfta mot vest. Når området er oppfylt 
ferdigstilles det fra vest mot øst. Det er ønskelig å kunne ta imot stubber og kvist for å kunne kverne 
dette og brukes som matjord på toppen.  
Det skal etableres vekt slik at det holdes oversikt over mengder som tilføres mottaksområdet. Det skal 
også loggføres hvem som kommer med massene. 
 
Kommunen etterspurte om det har vært noen kontakt mot relevante kunder, jf. utbyggingsprosjekter i 
området som vil ha behov for deponering. 
Forslagsstiller hadde ikke hatt kontakt mot noe konkret. 
Med bakgrunn i at sykehusvedtak har fastslått at nytt hovedsykehus skal lokaliseres på Moelv anses ikke 
dette som er relevant prosjekt å knytte seg til. Når det gjelder pågående plan- og utbyggingsprosjekter 
for E6, kan det være behov for deponering av løsmasser. Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å 
avklare med Nye Veier om deponiområdet ved Kluke kan være aktuelt å benytte. I tillegg skal det i gang 
større kommunale plan- og utbyggingsprosjekter i Biri som kan avstedkomme et deponibehov, men 
dette er enda usikkert. 
Kommunen viste til at det vil være hensiktmessig å sikre seg mottak av større volum for å ha en 
forutsigbarhet i drifta av mottaket, og en mulighet for å planlegge en etappevis istandsetting. Dette for å 
sikre seg mot at området blir stående uferdig over tid. Avhengig av om det er mulig å få til avtaler om 
deponering bør det vurderes etappeinndeling utfra forventet massetilgang (volum). 
 
Begrepet «rene masse» brukes for å omtale hvilke masser som kan deponeres. Begrepet må defineres 
for å sikre entydighet. Planforslaget må redegjøre for tiltak som hindrer uønsket deponering, samt 
deponering av masser som ikke defineres som rene. Det må også redegjøres for hvordan evt. slik 
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hendelser håndteres, spesielt når det gjelder tiltak dersom det skulle bli deponert masser med 
fremmede arter eller annen forurensning. 
 
Kommunen påpekte at planavgrensningen må ses nærmere på. Der deet er nanturlig å følge 
eiendomsgrenser, skal disse være innmålt og plangrensa skal følge eiendomsgrensa eksakt. Der det er 
naturlig bør planområdet forholde seg til terrenget, for å sikre at det istandsatte arealet blir enhetlig. Det 
bør også avsettes areal til kantsone dersom dette er naturlig. 
Forslag til ny planavgrensning sendes kommunen for avklaring før det kan varsles oppstart. 
Spesielt i området merket blått i utsnittet under bør det vurderes endring av plangrensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planforslaget må vise snitt og profiler for etapper og istandsatt terreng. 
Planforslaget skal følges av et arealregnskap. 
Det må gis bestemmelser for flytting og mellomlagring av matjord og avdekkingsmasse som skal 
gjenbrukes ved istandsetting av areal. 
 

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

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

Deponiarealet er en bekkedal/rester av en elvemeander? tilknyttet Vismunda, og ligger i 
landbruksområdet langs fv. 2420 Øverbygdsvegen vest for Biri tettsted. 
Planområdet ligger ca. 2 km fra Biri sentrum. 
I kommuneplanen ligger planområdet innenfor hensynssone for kulturlandskap. I planprosessen vil det 
arbeides med opparbeidelse av terrenget innenfor mottaksområdet på en slik måte at det tas hensyn til 
landskapet omkring. Landskapsanalyse for Gjøvik vil ligge til grunn for planarbeidet. 
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6. Planfaglige tema for planarbeidet 
jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c)  

Estetikk og 
arkitektur 

Landskapsforming med tilkjørte masser skal tilpasses omkringliggende landskap. 
 

Parkering Vurdere behov for parkering opp mot driftsopplegg i planarbeidet. 

Barns interesser Konsekvenser for oppvekstmiljø beskrives og vurderes. Det må gjennomføres 
sikringstiltak i forbindelse med trafikk og drift for å forebygge uønskede hendelser. 

Støy og folkehelse Virksomheten vil generere støy ved transport og tipping av masser. Omgivelsene 
må ivaretas med tanke på støy, støv og avrenning. Gjeldende støyretningslinjer 
legges til grunn for utarbeidelse av støyfaglig utredning. 

Byggegrense fra veg Byggegrense fra fylkesveg som angitt i kommuneplanens arealdel legges til grunn. 

Teknisk 
infrastruktur/ Brann 

Ny avkjørsel planlegges iht. gjeldende normer (Statens vegvesens håndbok), ellers 
skal tekniske løsninger (vag, vann- og avløp – herunder også overvannshåndtering 
og vann til beredskap løses iht. kommuneplanens bestemmelser. 

Overvann/ 

blågrønn struktur 

Overvann og avrenning til vassdrag (Vismunda) må avklares og eventuelle 
avbøtende tiltak fastsettes gjennom planen. Se også under naturmangfold. 
Se kommunens retningslinjer for håndtering av overvann for utbyggere. 

Landbruk Tiltaket omfatter landbruksareal; innmarksbeite, fulldyrka mark og skogsareal. 
Arealet for dyrka mark er registrert med svært god jordkvalitet og skogsarealet har 
høg bonitet. 
Det planlegges ny permanent adkomstveg til gården Kluke som skal benyttes som 
anleggsveg for massemottaket. Den nye adkomstvegen går over areal med 
fulldyrka mark. Planen må beskrive hvordan matjorda håndteres og gjenbrukes. 
Planforslaget skal følges av et arealregnskap som viser midlertidig og permanent 
beslag av dyrka mark. 

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner med verneverdi innenfor planområdet. 
Planområdet ligger innenfor hensynssone for kulturlandskap i kommuneplanens 
arealdel. 
Behov for befaring avklares med kulturminnemyndigheten ved varsel om oppstart. 

Naturmangfold Det er registrert to arter av henholdsvis stor og særlig stor forvaltningsinteresse 
innenfor planområdet; kåltistel og ask. Kåltistel er markert med to lokaliteter. 
Artene er rødlistet i kategoriene sterkt truet og sårbar. Det er fra grunneier opplyst 
at det i området er utført hogst og at arealene i dag benyttes til beite. Det er derfor 
usikkert om artene foprtsatt er der de er avmerket i kartet. Det vises også til 
usikkerhet om registreringen av ask er riktig, eller om det er lind. 
På den andre sida av elva Vismunda, sørøst for planområdet er det registrert 
gammel boreal lauvskog. Mot vest er det registrert bjørkeskog med høgstauder. 
Begge lokaliteter er vurdert å ha verdien viktig (B). 
Elva Vismunda er gyte- og oppvekstområde for storørret, og det vil være viktig å 
avklare om avrenning fra deponi vil ha konskevens for elva og organismene som 
lever der, og avklare evt. avbøtende tiltak. 
Naturmangfoldet skal kartlegges for å avklare tidligere registreringer og avklare 
potensialet for lokaliteter av interesse i planområdet. 
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Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 

jf. Planforskriften § 1 andre ledd bokstav i)   

Flom Mottaksområdet ligger inntil aktsomhetsområde for flom. Flom skal utredes 
nærmere i planarbeidet. 

Skred i bratt 
terreng Det er ikke registrert aktsomhetsområde for skred i området. 

Områdeskred 
(kvikkleire) 

Planområdet ligger under marin grense, men det er ikke registrert fare for 
kvikkleireskred i området. 

Grunnforhold 

Planområdet ligger innenfor område med liten mulighet for marin leire. 
Løsmassekartet indikerer morenemateriale, sammenhengende dekke, med stedvis 
stor mektiget. 
Det er lite som tyder på at området har forurenset grunn eller innslag av 
alunskifer, men dersom en møter på alunholdige bergarter innenfor planområdet 
skal massene i minst mulig grad røres, evt. deponeres innenfor planområdet med 
overdekning. 

Trafikkforhold 
Det planlegges ny adkomst fra Øverbygdsvegen (fv. 2420) for å unngå blandet 
trafikk med tilliggende boligområde, og for å oppnå en mer oversiktlig 
trafikksituasjon. På Øverbygdsvegen er fartsgrensa 50 km/t forbi området.  

Luftforurensning, 
støv og lukt 

Aktivitet i massemottak kan bidra til støv i luft ved deponering/flytting av masser. 
Planforslaget må gi føringer for avbøtende tiltak mot støving. 

Brann- og 
eksplosjonsfare 

Ingen spesielle forhold som gir økt brannfare, avklares i planarbeidet. 
 

Illustrasjoner og rapporter som skal vedlegges planforslaget 

Se kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 

☒ Situasjonsplan  

☒ Lengde- og tverrprofiler For veg og deponi. 

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

☒ VA-rammeplan 
Behov for VA-rammeplan vurderes undervegs i planarbeidet 
dersom det er aktuelt med VA-tilgang til planområdet. Jf. § 4-2 
i KPA. 

☒ Overvannshåndtering Jf. § 4-2 i KPA. 

☒ Flomvurdering Jf. § 7-1.5 i KPA. 

☒ Kulturminnedokumentasjon Jf. § 7-4 i KPA. 

☒ Støyfaglig utredning Jf. § 7-1.1 i KPA. 

☒ Trafikkvurdering Vurdering av trafikksituasjon for inn- og utkjøring fra offentlig 
veg, samt interne forhold i planområdet. 
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☒ Landskapsanalyse Vurdering med bakgrunn i hensynssone landskap. 

☒ Naturmangfoldrapport jf. Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

☒ Forurensningsrapport Behovet for forurensningsrapport vurderes undervegs i 
planarbeidet. 

 

7. Samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet 
jf. planforskriften § 1, andre ledd bokstav h), j) og k) 

a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet?  

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav h) 

Planinititativet berører landbruksinteresser, samt naboer/bosatte i området med tanke på støy og støv 
fra den planlagte virksomheten. Naturmangfold er et viktig tema å avklare. 

b) Hvordan skal samfunnssikkerhet ivaretas, ved å forebygge risiko og sårbarhet? 

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav i) 

Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for det planlagte tiltaket, og evt. avbøtende tiltak 
skal innarbeides i planforslaget. 

c) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles om planoppstart? 

jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a) 

Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, NVE, Statens vegvesen, Mattilsynet, Miljørettet 
helsevern IKS, grunneiere og naboer samt kommunen varsles om planoppstart. 

d) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå?  

jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a) 

Det kan være behov for samarbeid/møter med landbruksmyndighetene i kommunen samt 
statsforvalteren for ivaretakelse av naturmangfodlet i området. 
Det tas tidlig kontakt mot berørte naboer i forbindelse med varsling om oppstart av planarbeidet, og 
denne dialogen videreføres med et møtepunkt i forkant av innsendelse av planforslag til kommunen. 

e) Hvilke møter er relevant å holde? 

☐ 
Regionalt planforum  
tidlig dialog med 
regionale myndigheter 

 

☒ 
Informasjonsmøte/ 
åpent møte  

Dialog med naboer. 

☒ 
Andre 
informasjonstiltak/ 
avklaringer 

Dialog med naboer. 

☒ Samarbeid Kommunale og regionale/statlige myndigheter. 

☐ Annet  
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8. Konsekvensutredning jf. § 1, andre ledd, bokstav l)  
Vurdering om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil 
kunne bli ivaretatt. 

§ 6 Ansvarlig myndighets vurdering av forslagsstillers vurdering  jf. KU-forskriften § 6 

Enig i forslagsstillers vurderinger ☒ Uenig i forslagsstillers vurderinger ☐ 

Begrunnelse: 
 
 

Faller ikke inn under kriteriene i KU-forskriftens § 6, 1. ledd bokstav a). Tiltaket omfattes 
ikke av vedlegg 1, jf. § 6, 1. ledd bokstav b). 

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

Skal planen vurderes etter § 11? Ja: ☐ Nei: ☒ 

Begrunnelse: 

 

 

Etter en samlet vurdering av tiltaket og dets mulige virkning på omgivelsene mener 
ansvarlig myndighet at titlaket ikke vil få vesentlige virkninger som krever 
konsekvensutredning. 

Konsekvenser for miljø og samfunn synliggjøres og beskrives i planbeskrivelsen. 

 

9. Utbygging og gjennomføring 
Utbygging- / gjennomføringsavtale 

☐ 

☐ 

☐ 

 

Utbyggingsavtale etter pbl kap. 17   

Gjennomføringsavtale etter pbl. kap. 18  

Krav om utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg  

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

 

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

Aktuelle rekkefølgekrav 

☒  Rekkefølgekrav innenfor planområdet 

☒  Rekkefølgekrav utenfor planområdet  

Vurderes undervegs i planarbeidet om det er forhold som bør 
sikres gjennom rekkefølgekrav. 
 

 

10. Spørsmål som forslagsstiller ønsker avklart 

Tema som er omtalt tidligere som utfordringer, og avklaring av utredningsbehov. 

 

11. Framdrift og felles behandling 

☒ Forslagsstillers planlagte dato for varsling Så snart som mulig (etter 
sommerferien) 

☐ Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av 
komplett planforslag   

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

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

 

☐ Parallell prosess plan og byggesak   

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

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

 

12. Fagkyndighet og oppstart av planarbeid 
              jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav i) og pbl § 12-8 andre ledd 

a) Krav til fagkyndighet 

 

Med bakgrunn i vedlagt CV og referanser for Hanne Marie Lium, Arealtek vurderes kravet til 
fagkyndighet som oppfylt. 

 

b) Oppstart av planarbeid 

              jf. planforskriften § 3, andre ledd og pbl §12-3, fjerde ledd og pbl § 12-8 

Gjøvik kommune anser det som viktig at forslagsstiller skaffer seg god oversikt over muligheter for 
deponimasser, samt gode rutiner og opplegg som sikrer kontroll og ansvar for mottatte masser. Dette 
forutsetter kommunen at vil framgå i planforslaget.  

Med bakgrunn i det oversendte planinitiativet og avholdt oppstartsmøte og de krav og premisser som 
legges her, anbefaler kommunen planoppstart for detaljregulering av Kluke massemottak. 

 

13. Bekreftelse 
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet 
oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt 
så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter 
interne kommunale avklaringer. 
 
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere 
saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk 
og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, protester fra 
beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av 
prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet. 
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Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt nytt 
tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode avslutte saken. 
 
Sted, dato: Gjøvik, 25/6-21 
 
For kommunen:             
 
Anna Ekrem 
 
Referatet er mottatt og godkjent.  
 
For forslagsstiller: 
 

 

 

14. Vedlegg 

Samlet overordna dokumentanalyse 

Planinitiativ for Kluke massemottak 

Illustrasjoner fra planinitiativet 

 


