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P1.NO   

PLAN1 AS 

Postboks 373 – 2403 Elverum 
Tlf: +47 948 87 777 
Orgnr: 918 412 344 

 

ELVERUM: 
 
Lundgaardvegen 17 

2408 Elverum 

 

GARDERMOEN 
 
Balder Allè 2 

2060 Gardermoen 

 

HAMAR 
 
Strandgata 31 

2317 Hamer 

 

GRUE KOMMUNE – VARSEL OM OPPSTART: DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRINDER 

STEINBRUDD MED ADKOMSTVEG, PLANID 2016001 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres med dette oppstart av planarbeidet. 
Tiltakshaver er Svein Brodahl Grusforretning v/Svein Brodahl mens plankonsulent er PLAN1 v/siv. ing. 
Halvor Tangen.  
 
Hensikten med planarbeidet er å få fastlagt rammene for nåværende og framtidig drift ved steinbruddet 
samt å kunne etablere en ny veg til steinbruddet og et utbedret kryss med rv. 2. Reguleringsformål blir 
steinbrudd/massetak, veg og vegetasjonsskjerm. Planområdet utgjør ca. 120 da og ligger vel 2 km nord 
for kommunegrensa mellom Grue og Kongsvinger. Steinbruddet inngår i gjeldende kommuneplan. 
 
Svein Brodahl Grusforretning har drevet steinbruddet innenfor NVE’s utvinningsrett siden 2005. Denne 
er for en tid tilbake overført fra NVE til Svein Brodahl Grusforretning og bruddet drives nå med hjemmel 
i minerallovens overgangsregler (§ 69 nr. 6). Det er utarbeidet forslag til driftsplan og søkt konsesjon 
for forlenget og utvidet drift i samsvar med det som nå blir regulert. Konsesjonssøknaden er for tiden til 
behandling i Direktoratet for Mineralforvaltning. Det legges til orientering ved kopi av kunngjøringen i 
Glåmdalen, et noe større kart som viser avgrensing og situasjon i nærområdet samt et oversiktskart 
som viser steinbruddets beliggenhet i distriktet. 
 
Frist for merknader til varselet om oppstart av dette planarbeidet er satt til 31. aug. 2019. 
 
Merknader skal sendes:  
Som brev til PLAN1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen eller pr. e-post til hot@p1.no.  
 
Kopi av merknader kan sendes:  
Som brev til Grue kommune, Postboks 94, 2260 Kirkenær eller pr. e-post til 
postmottak@grue.kommune.no . 
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til PLAN1 AS v/Halvor Tangen, tlf. 975 23 560, 
eller e-post hot@p1.no.  
 

Grunneiere, naboer, offentlige instanser o.a. 
 

iht. liste fra Grue kommune 

  Saksbehandler: 

Halvor Tangen  

  Telefon: 

975 23 560 

  E-post: 

hot@p1.no 

  Dato: 

26.06.2019 
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Materiale knyttet til varslingen kan også ses på PLAN1’s og Grue kommunes hjemmesider, henholdsvis: 
www.p1.no  og  www.grue.kommune.no  
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 

Halvor Tangen 
Siv. ing. 

 
 
 
Vedlegg: 

 
- Kopi av kunngjøringen i Glåmdalen 
- Kart som viser avgrensingen av reguleringsplanen (1: 5000 i A4) 
- Oversiktskart som viser beliggenheten i distriktet. 

 

http://www.p1.no/
http://www.grue.kommune.no/

