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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

053/21 Utvalg for samfunn og næring 27.09.2021 

 

 

Planprogram - Norsk Skogfinsk Museum 

 

Innstilling: 
Kommunedirektøren rår utval for samfunn og næring til å fatte slikt 
 
v e d t a k : 

Forslag til planprogram legges ut for offentlig høring og sendes for uttalelse til naboer, og offentlige 
instanser, samtidig som det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeidet.   

 

Vedlegg i saken: 

17.09.2021 Planprogram - reguleringsplan Norsk Skogfinsk 
Museum 1. gangsbehandling 

 

 

Utvalg for samfunn og næring 27.09.2021: 

 
Behandling: 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

USN- 053/21 Vedtak: 

Forslag til planprogram legges ut for offentlig høring og sendes for uttalelse til naboer, og 
offentlige instanser, samtidig som det varsles om oppstart av reguleringsplanarbeidet.   

 
 

Saksopplysninger: 

Norsk Skogfinsk Museum (NSM) skal bygge nytt museumsbygg og har fått statlig bevilgning i 

statsbudsjettet til prosjektering og oppføring av bygget. Grue kommune er medeier i museet 
og vertskommune for det planlagte museumsbygget. Som bidrag for å få realisert 

museumsplanene har kommunen tatt på seg ansvaret for å utarbeide en 
detaljreguleringsplan for området. Kommunen har ansatte med nødvendig fagkompetanse 

som vil utarbeide reguleringsplanen i tett samarbeid med NSM og Prosjektråd Innlandet as 
som er engasjert av NSM for prosjektering.    

 
Jfr. Plan – og bygningsloven § 4-1 er det utarbeidet forslag til planprogram for 
deltaljreguleringsplan for oppføring av nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på 



Svullrya. 
 

I planprogrammet gjøres det rede for formålet med planarbeidet, frister og deltakere i 
planprosessen, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet 

for utredninger.  
    

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere området som er avsatt til museum, betegnet 
som O65 i kommuneplanens arealdel. I tillegg er et lite område i sør-vestre område av S62, 

samt O62, sør for Finnetunet museum tatt inn i reguleringsområdet. 

 
Museumsbygget vil bli brukt som kontorer, galleri, utstillingslokaler og fellesareal.  

Finnetunet har i dag ca. 12 000 besøkende årlig. Det forventes en vesentlig økning av 
besøkstallet etter at nytt museumsbygg tas i bruk. 

 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 

varsling av planoppstart. Planprogrammet skal etter høring fastsettes av utvalg for samfunn 
og næring som er kommunens planmyndighet. 

 
Planen skal fremmes som en offentlig detaljregulering jf. Plan- og bygningsloven § 12-3.  

 
 

Vurdering: 

Grue kommune sender planprogrammet på høring til regionale og statlige myndigheter, 
aktører med ansvar for energi og VA, samt naboer til planområdet.  

Oppstart av planarbeidet og utkast til planprogram kunngjøres i lokalpressen og på Grue 

kommunes hjemmeside. Frist for å sende inn innspill og merknader er 6 uker etter utlysning.  

Utvalg for samfunn og næring behandler og vedtar planprogrammet etter høringsperioden 
er over.    

 
 

Økonomiske konsekvenser: 

Disponering av personalressurser i reguleringsplanarbeidet.  
 

 

 


