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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 

 

Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Gardermoen næringspark – 

Gardermoen logistikk i Nannestad kommune 
 

 
I hht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for del av 
Gardermoen næringspark – Gardermoen logistikk, med adresse Gardermovegen 128, 130 og 
132. Planen vil bli utarbeidet som en detaljregulering jfr. Plan- og bygningsloven §12-3. 
Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS på oppdrag av Cess AS.  
 
Planområdet omfatter eiendommene 32/20, 32/28, 32/37, 32/65 og 32/96 og er på til 
sammen 32 dekar. Eiendommene ligger vest for Gardermovegen og nord for Grasmovegen i 
Moreppen. Planområdet grenser til senterlinje av Gardermovegen i øst, med en utvidet 
avgrensning i krysset med Grasmovegen, senterlinje av Grasmovegen i sør, grense til 
boligeiendom, regulert næringsareal og grønnstruktur i vest, og grense til regulert 
næringsareal i nord.  
 
Formål 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendommene gnr. 32/20, 
32/28, 32/37 og 32/26 til næringsbebyggelse. Det vil hovedsak bli lagerbygg med tilhørende 
service og kontorer. Det er tenkt to bygg helt mot nord, og et langs Gardermovegen. Ny 
bebyggelse har et fotavtrykk fra ca. 1000m2 til ca. 3000m2. I tillegg kommer 
manøvreringsarealer og parkering. Det er ønskelig med byggehøyde på maks kote 219 
tilsvarende det tilliggende regulerte næringsområdet i nord og vest. Dette vil gi en 
byggehøyde på ca 15 meter. Det vil i det videre arbeidet med planen vurderes et nytt 
krysningspunkt for myke trafikanter fra Grasmovegen over fv. 176 Gardermovegen. For 
nærmere informasjon vises til vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøte.  
 
Forhold til gjeldende planer  
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til nåværende næringsvirksomhet. 
Planområdet inngår i reguleringsplan for Grasmogrenda Næringspark, vedtatt 12.02.1996, 
som delområde N6. N6 er regulert til industri- og servicebedrifter, utstillingshaller og lagre. 
Det er regulert et vegetasjonsbelte mot vest som er bevokst med furutrær. Det er ikke 
regulert noe grøntbelte langs Gardermovegen. Det er krav om bebyggelsesplan (nå 
detaljregulering) før utbygging kan påbegynnes.  
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Konsekvensutredning 
Planlagt ny bebyggelse vil få et bruksareal langt under det som dagens regulering gir rom 
for. Krav til konsekvensutredning anses med dette å ikke bli utløst.  
 
Merknader til varsel om oppstart 
Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 
02.01.2023 sendes: Plan1 AS, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller e-post: ssj@p1.no
  
Kopi av uttalelsene sendes: Nannestad kommune, Postboks 3, 2031 Nannestad eller pr. 
e-post til postmottak@nannestad.kommune.no  
 
Spørsmål kan rettes til: Plan1 AS på tlf. 92050156 eller e-post ssj@p1.no   
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