
 
 

 
 
 
Saksutredning 
 
Fastsetting av planprogram - Gaustadvegen næringsområde 
 

  
 
 

Arkivsaksnr: 17/3226 K-kode: PlanID - 201702, FA - L12, HIST 
- 09/164 

Saksansvarlig: Lars Haugen Grenaker 

 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnr. 

Utvalg for plan og samfunn 
 

05.04.2018 019/18 
 

Utvalg for plan og samfunn 
 

02.05.2018 025/18 
 

 
 

Rådmannens innstilling til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, jf. Pbl § 4-1, fastsettes Planprogram 
for detaljregulering av Gaustadvegen næringsområde datert 29.11.2017. 
 
 

 
 
 
Vedlegg: 

22.03.2018 Planprogram Gaustadvegen næringsområde 1374371 
22.03.2018 Prosess og medvirkning 1374372 
 
05.04.2018 Utvalg for plan og samfunn 
 
Behandling: 

 
 
PS-019/18 Vedtak: 
Saken utstettes til neste møte i Utvalg for plan og samfunn 23. april 2018 
 
02.05.2018 Utvalg for plan og samfunn 

 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

PS-025/18 Vedtak: 
 



Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, jf. Pbl § 4-1, fastsettes Planprogram 
for detaljregulering av Gaustadvegen næringsområde datert 29.11.2017. 

 
 

 

 

Saksopplysninger: 

I forbindelse med reguleringen av Gaustadvegen næringsområde ønskes 
det fastsettelse av planprogrammet. Utvalg for plan og samfunn anbefalte 

oppstart av reguleringsarbeidet 7.12.2017, samt utarbeidelse av 

planprogram og konsekvensutredning.  

 
Planprogrammets høringsforslag ble ferdigstilt den 29.11.17 og lagt ut til 

offentlig høring i perioden 15.12.17 – 12.2.18. Planprogrammet (vedlegg) 

beskriver formålet med planarbeidet, hvilke tema som vil vurderes i 

reguleringsplanen og konsekvensutredningen, og hvordan medvirkning 
skal skje. Planprogrammet danner grunnlaget for videre arbeid med både 

reguleringsplan og konsekvensutredning.  

 

Det ble sendt brev til sektormyndigheter, organisasjoner og andre berørte 

den 15.12.17. Kunngjøring av oppstart og høring av planprogram sto i 
Glåmdalen den 20.12.17. Det ble også lagt ut på Plan1 og kommunens 

nettsider.  

 

Alle innspillene er oppsummert og kommentert i vedlegg Prosess og 
medvirkning: Oppstartmøte og innkomne merknader etter varsling med 

kommentarer.  

 

Saksvurdering 
Planprogrammet oppfyller det loven stiller krav til. Det har ikke kommet 

innspill på at planprogrammet er i strid med nasjonale og regionale 

verdier. I overveiende grad har planprogrammet blitt positivt mottatt. 

Planprogrammet er derfor ikke oppdatert og justert etter høring. 

 
Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen uttrykker konkret at planprogrammet 
med sine temaer er dekkende for planarbeidet. Fra de andre foreligger det ingen 

konkrete kommentarer vedrørende planprogrammet. Dette må betraktes som 
positivt og planprogrammet bør da kunne vedtas slik det foreligger slik at arbeidet 
kan følge fremdriften videre. Hedmark fylkeskommune har signalisert at det må 
foretas supplerende arkeologisk undersøkelse.  

 

Etter politisk behandling vil fastsatt planprogram kunngjøres på 

kommunens hjemmeside. 

 
Lovfortolkning 

Pbl § 12-9 sier at planprogrammet skal fastsettes av kommunestyret. 

Kommunestyret kan delegere myndigheten i samsvar med 

kommunelovens regler. Dette kan delegeres i Eidskog og det er funnet 
tilstrekkelig at Utvalg for plan og samfunn fastsetter planprogrammet. 

 



Konsekvenser 

Planprogrammet medfører i seg selv kun en beskrivelse av de oppgaver 

som må gjøres. Et endelig planforslag og en utført konsekvensanalyse vil 

beskrive de muligheter og følger tiltaket kan få. 
 

Økonomi 

Fastsettelsen av planprogrammet er en del av arbeidet Plan1 utfører for 

kommunen. Arbeidet blir utført til en fastpris kr. 340 000,- eks. mva. 
Anskaffelsen av ekstern planbistand er i tråd med budsjett. 

 

Kommuneplan og Økonomiplan 

Følger opp målsetting i samfunnsdel om næringsutvikling og arealdelens 
formål industri. 

 

Folkehelse 

Planprogrammet ivaretar hensynet til Kroksjøen sin drikkevannskilde, 

støy, støv og forurensinger skal belyses. Hvis aktuelt skal også avbøtende 
tiltak beskrives. 

 

Alternative løsninger 

Planprogrammet fremmes til fastsettelse da rådmannen mener det 
oppfyller de krav loven stiller. Det har ikke kommet innspill til nye 

utredningsbehov. Det foreslås derfor ikke noe alternativ. 

 

Drøfting med tillitsvalgte 
Ikke nødvendig 

 

 
 
 


