
 
 
ELVERUM KOMMUNE            

 

Varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram på offentlig ettersyn: 

”Detaljregulering for Grundsetmoen Næringspark” 
 
Varsel om oppstart av planarbeid: 
På vegne av Elverum Tomteslskap AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 
igangsetting av planarbeid for «Detaljregulering for Grundsetmoen Næringspark», arealplan-ID 
2017005. 
 
Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Plan1 AS er engasjert til å utarbeide planen. 
 
Planområdet er på ca. 663 og består av gnr/bnr 14/109, 14/124, 14/199, 14/204, 14/215, 
14/219, 14/220, 14/221, 14/222, 14/223, 14/224, 14/242, 14/243, 14/248, 14/291 og 14/295, 
del av 14/32 og 207/33 (Rv 3) og mindre del av 14/1 og 14/3.  
 
Området ligger på Grundsetmoen, rett vest for Rv 3 (Trondheimsvegen) og Glomma, nord for 
Slåttmyrbakken ca. 3 km nord for Elgstua.  For nærmere angivelse av reguleringsområdets 
beliggenhet og avgrensing vises det til kartet nedenfor. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for industri og næring evt. kombinert med 
tjenesteyting.  
 
Planområdet er i «Kommunedelplan for Elverum byområde» avsatt til eksiterende og framtidig 
erverv. I kommunedelplanens bestemmelser er det krav om at det det må vedtas ny 
reguleringsplan for området. 
 
Mesteparten av området ligger innenfor gjeldende «Reguleringsplan for et område på 
Grundsetmoen» (plan nr. 7/1975) stadfestet av Fylkesmannen i Hedmark, 23.11.76, hvor 
arealene er regulert til industri, trafikkområder og parkbelte. Mindre deler (veg som går øst/vest 
gjennom området) ligger innenfor «Reguleringsplan for Rv 3 Løten Grense - Grundset og Rv 25 
Åkroken – Basthjørnet (Plan nr. 2012001) vedtatt 12.12.12, hvor arealene er regulert til kjøreveg, 
annen veggrunn, vegetasjonsskjerm og midlertidig riggområde. Sørvestre deler av arealene er 
ikke regulert. 
 
Utleggelse av planprogram på offentlig ettersyn: 
I forskrift om konsekvensutredning § 2 og vedlegg I, pkt. 1 står det at planer for industrianlegg, 
næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000 m² eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar alltid 
skal konsekvensutredes. Planområdet er ca. 663 dekar, og i tillegg det er planer om å 
tilrettelegge for bebyggelse med godt over 15 000 m² bruksareal. På bakgrunn av både tiltakets 
og planområdets størrelse utløses det dermed automatisk krav til konsekvensutredning. 
 
I forkant av utarbeidelse av reguleringsplaner med konsekvensutredning skal det foreligge et 
forslag til planprogram iht. §4-1 i planloven. Forslag til planprogram er utarbeidet og legges nå ut 
til offentlig ettersyn iht. planlovens § 12-9. 
 
Felles for varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram på offentlig ettersyn: 
Spørsmål og innspill til planarbeidet samt merknader til planprogrammet kan rettes til Plan1 AS 
Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen. E-post: rag@p1.no, Tlf.nr.: 95 92 00 27, eller via 

mailto:rag@p1.no


plandialog på kommunens webkart ved å søke på planID 2017005 eller plannavn 
«Detaljregulering for Grundsetmoen Næringspark». Link til plandialog er på under fanen «Kart». 
Via plandialog kan også saksprosessen med tilhørende dokumenter ses og følges. 
 
Frist for merknad til oppstartsvarselet og til planprogrammet er 28.08.17. 
 
Etter at planprogrammet har vært ute på offentlig ettersyn skal det stadfestes av Elverum 
kommune. Deretter vil planforslaget med konsekvensutredning utarbeides, og det antas at dette 
vil være ferdig utarbeidet mot slutten av 2017. Planforslaget behandles da i formannskapet, og 
ved vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn er det 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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


