
 
 
ELVERUM KOMMUNE            
 

Varsel om oppstart av planarbeid: ”Detaljregulering for Prestmyra F/I3” 
 
På vegne av Skarpsno Elverum AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 
igangsetting av planarbeid for «Detaljregulering for Prestmyra F/I3», arealplan-ID 2017007. 
 
Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Plan1 AS er engasjert til å utarbeide 
planen. 
 
Planområdet er på 17,6 og består av østre del av gnr. 30 bnr. 1276.  
 
Området ligger sørøst for Trysilvegen (Rv25), nord for Olav Sæters veg, nordvest for 
Myrvoldvegen og øst for ny Kiwi på Prestmyra, ca. 2 km. nordvest for Elverum sentrum.  
For nærmere angivelse av reguleringsområdets beliggenhet og avgrensing vises det til kartet 
nedenfor. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for forretning og tjenesteyting.  
 
Planområdet er i «Kommunedelplan for Elverum byområde» avsatt til erverv og friområde.  
 
Området er regulert til Forretning/industri og Parkbelte i gjeldende «Reguleringsplan for 
Prestmyra», og deler er regulert til Grøntareal i gjeldende «Reguleringsplan for 
Prestmyrbakken/Løvbergsmoen». Planforslaget legger dermed opp til endringer i forhold til 
del av gjeldende «Reguleringsplan for Prestmyra» (Plannr. 200103), vedtatt 29.04.02, og del 
av «Reguleringsplan for Prestmyrbakken/ Løvbergsmoen» (Plannr. 1996001). Endringen vil 
være tilnærmet tilsvarende som ble gjort i «Reguleringsplan for Prestmyra F2 og F/I4» 
vedtatt 04.11.16.  
 
Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til 
konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om 
konsekvensutredninger av 19.12.2014. 
 
Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til Plan1 AS Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 
Gardermoen. E-post: rag@p1.no, Tlf.nr.: 95 92 00 27, eller via plandialog på kommunens 
webkart ved å søke på planID 2017007 eller plannavn Detaljregulering Prestmyra F/I3. Link 
til plandialog er på under fanen «Kart». Via plandialog kan også saksprosessen med 
tilhørende dokumenter ses og følges. 
 
Planforslaget er tenkt å være ferdig utarbeidet høsten 2017 og behandles da i 
formannskapet, ved vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn er mulighet for å 
komme med innspill til forslaget. Varsel om offentlig ettersyn sendes til berørte naboer, 
gjenboere, offentlige instanser og andre berørte parter og hvor fristen for uttalelse til planen 
er på minimum 6 uker. 
 
Frist for merknad til oppstartsvarselet er 07.07.17. 
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