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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Det har gjennomført et stedsutviklingsprosjekt på Svullrya siden 2017. Målet med stedsutviklings-

prosjektet er å utvikle og øke attraktiviteten for å bo, arbeide og besøke Svullrya. Grue kommune er 

ansvarlig for prosjektet. Det er åtte delprosjekter. Å bidra til bygging av nytt museumsbygg for Norsk 

Skogfinsk Museum er ett av dem. Kommunen ser at et nytt museet vil bidra til å gjøre Svullrya kjent 

nasjonalt og internasjonalt som Finnskogens hovedstad, som senter for skogfinsk kultur og som 

knutepunkt for natur- og kulturturisme. Dette samsvarer med et av delmålene i 

stedsutviklingsprosjektet. Utarbeidelse av reguleringsplan for området hvor museet skal plasseres vil 

være et viktig kommunalt bidrag for å realisere museumsbygget.    

Plassering av et nytt museumsbygg ble angitt i Kommuneplanens arealdel 2013-2023. Etter dette har 

Norsk Skogfinsk Museum anskaffet tomt, gjennomført arkitektkonkurranse og sikret statlig 

finansiering av museumsbygget.   

I 2017 ble det gjennomførte en åpen internasjonal plan- og designkonkurranse om nytt 

museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum på Svullrya. Det ble mottatt 203 godkjente prosjekter, 

hvorav 200 ble godkjent og det ble valgt 5 prosjekter som de beste forslagene. «Finnskogens hus» ble 

valgt som vinner av konkurransen.  

1.2 Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere området som er avsatt til museum. Det er også 

behov for å vurdere nærheten til elven Rotna og tilpasninger til omgivelsene.  

Planforslaget tilrettelegger for bygging av et nytt bygg for Norsk Skogfinsk Museum med tilhørende 

anlegg i Svullrya. Det nye museet skal samle og dokumentere historien og kulturen for den nasjonale 

minoriteten av skogfinner i Norge. Dessuten skal museet inneholde kontorer, auditorium, 

utstillingslokaler, bibliotek, kjøkken/kafé og fellesareal som forventes å trekke til seg de som er 

interessert i skogfinsk kultur spesielt og befolkningen generelt. Det nye museet vil være et stort 

bidrag til å skape aktivitet og attraktivitet på Svullrya, som hovedmålet for et stedsutviklingsprosjekt 

som pågår i kommunens regi.  

Reguleringsplanen skal danne grunnlaget for fremtidige tiltak samt bestemmelser som styrker 

museumsvirksomheten på Svullrya. Planens fremmes som en offentlig detaljregulering jf. Plan- og 

bygningsloven av 2008 § 12-3. Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL§§ 12-5 og 12-

6. Bestemmelsene i reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til PBL. §12-7. 

1.3 Vurdering av plikt til utredning og behov for planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram ved varsling av oppstart 

av reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. 

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten som er Utvalg for samfunn og næring.  



Det ble gjennomført KU ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel i 2013. Denne skal vurderes 

opp mot dagens status.  

2. PLANOMRÅDE OG OMGIVELSER 

2.1 Beliggenhet og avgrensning  

Planområdet ligger ved innkjøringen til Svullrya tettsted om lag 26 km øst for kommunesenteret 

Kirkenær. Når man kjører fra Kirkenær eller Kongsvinger mot Svullrya langs finnskogvegen (FV. 201), 

ligger museumstomten sammen med Finnetunet som en inngangsport inn mot Svullrya sentrum.  

Planområdet dekker videre området mellom FV. 201 og Kverndammen på begge sider av Rotna og i 

deler av området på begge sider av Storbegsvegen, samt Finnetunet og nærmeste tomteareal i sør.  

Området for museumstomt, som er kodet O65 og O62 i kommuneplanens arealdel 2013-2023, er 

avsatt til offentlige eller private tjenesteyting. Planomrisset blir imidlertid avgjort større for 

reguleringsplanen enn i kommuneplanens arealdel. Et området av Finnetunet gnr. 113 bnr. 115 og en 

del av FV. 201 er også inne i planomrisset, på grunn av planer for forbindelsesgang mellom den nye 

museumstomten og Finnetunet og utvidelse av vegen i forbindelse med trafikkbelastning i FV. 201. 

De eksisterende boligområdene blir fortsatt regulert som boligområder, og sammenhengen mellom 

disse områdene og den nye museumstomten vil bli vist i reguleringsplanen. Total areal av 

planområdet er på ca. 91 daa (91.307 kvm).  

Planområdet har i dag furuskog, tomter med flere private boliger og fritidsbolig. Det er geitrams, 

bær, planter og busker innenfor og rundt planområdet. Grunnen består av grus og stein. Rotna 

renner gjennom planområdet. Elva har et rikt fugleliv og er populær for bading, fiske og friluftsliv. 

Kverndammen, en gammel fløterdam, ligger i nordenden av planområdet.  

  

 

 



 



2.2 Eiendomsforhold 

Norsk Skogfinsk Museum er en konsolidert enhet av fire kulturverninstitusjoner (Gruetunet Museum, 

Finnetunet, Austmarka Historielag og Åsnes Finnskog Historielag) som har arbeidet aktivt med vern 

og formidling av skogfinsk historie og kultur.  

Eiendommer som inngår i reguleringsplanområdet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrikkelnummer 

3417 - 106/1 

3418 - 106/34 

3417 - 106/1/2 

3417 - 113/16 

3417 - 113/27 

3417 - 113/34 

3417 - 113/47 

3417 - 113/54 

3417 - 113/57 

3417 - 113/76 

3417 - 113/84 

3417 - 113/108 

3417 - 113/115 

3417 - 113/137 

3417 - 113/140 

3417 - 113/181 

3417 - 113/182 

3417 - 113/183 

3417 - 113/188 

3417 - 113/200 

3417 - 113/205 

3417 - 113/206 

3417 - 113/213 

3417 - 120/2 



Berørte eiendommer (naboeiendommer): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Naturgitt forutsetninger 

Planområdets bruksområde i dag er parkering og tømmervelteplass på østre side av Storbergsvegen 

og boliger/fritidsboliger på østre side av vegen. I tillegg legges det inn et området med formål LNF.  

Rotna  

Elva Rotna har flere større vann som er sentrale deler av et variert skogs- og kulturlandskap med 

stedvis store, instruktive avsetninger som påvirker naturlandskapet. Elveløpsformer, 

isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av 

naturmangfoldet. Her finnes store kulturminneverdier som er viktig for friluftslivet. 

Arter  
Vassdraget er et typisk skogsvassdrag. De store og temmelig øde skogene har en rik fugle- og 

pattedyrfauna med blant annet rovfugler, kanadagås, stær og gode bestander av rådyr og elg. De 

vanligste aktivitetene er ellers jakt, fiske, villmarksopplevelser, fotturer, skiturer og bading.  Det er 

også en økende aktivitet med kajakk- og kanopadling langs Rotna. 

Matrikkelnr 

3417-113/16 

3417-113/185 

3417-113/34 

3417-113/25 

3417-113/49 

3417-113/24 

3417-113/48 

3417-113/123 

3417-113/109 

3417-113/149 

3417-113/93 

3417-113/213 

3417-113/76 

3417-113/108 

3417-113/26/1 

3417-113/26 

3417-113/189 

3417-113/116 

3417-113/124 

3417-113/143 

3417-113/47 

3417-113/194 

3417-113/162 

3417-113/187 



Naturressurser 

Landbruksinteressene langs Rotna er i hovedsak knyttet til skogsdrift. Kun et fåtalls mindre bruk 

finnes i nedbørfeltet. Utviklingsmulighetene innen skogbruk er begrenset, da aktiviteten allerede er 

på et høyt nivå. Utviklingsmulighetene ligger i første rekke i en satsing på turisme. 

2.4 Forurensning 

Støy og støv 

Vegtrafikk er en av kildene til forurensing, og planområdets beliggenhet ligger ved siden av FV.201 

som innebærer utslag av støy fra biltrafikken. I detaljreguleringsplan skal dette belyses med en  

støyrapport med tilhørende kartillustrasjon av gule og røde støysoner. Data for luftforurensing skal 

også vurderes. Dersom det er behov for tiltak angående av støy og støv, vil dette bli beskrevet i plan- 

bestemmelsene.   

 
 

Støyvarselkartene fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15–20 år fram i tid. Det vil si at 

trafikkvolum (ÅDT), som er en av de viktigste parameterne i støyberegningsmodellen, er fremskrevet 

(basert på prognoser) til oppgitt beregningsår. Planområdet inneholder ikke røde soner av støy, men 

gul sone som slår ca. 25 m ut fra senter veg av FV.201. Avbøtende tiltak kan være å plassere 

museumsbygningen utenfor denne gule sonen.  

Radon 

Aksomhetsgrad for radon vil bli vurdert i planområdet. Radon er helseskadelig fordi mennesker kan 

puste inn gassen, og dermed få lungene påvirket av radioaktiv stråling som kan øke risikoen for 

lungekreft. Det er derfor viktig å vurdere kravene til radonsikkerhet i planområdet. I Plan- og 

bygningsloven § 28-1 første ledd heter det at «grunn bare kan bebygges dersom det er tilstrekkelig 



sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold». Artikkel om radon 

er avklart og definert i TEK17 § 13-5, hvor første ledd sier: «I bygning med rom for varig opphold skal 

årsgjennomsnittet for radonkonsentrasjonen ikke overstige 200 Bq/m3.».  

 

2.5 Kulturmiljø og kulturminner 

Det er ikke registret kulturminner på Riksantikvarens nettsider under Kulturminnesøk for det 
planlagte reguleringsområdet.  
 
Rotnavassdraget har et kulturmiljø knyttet til elven, med damanlegget Kverndammen fra 
tømmerfløtingen og tidligere drift av kvern. Rotnavassdraget har viktig kunnskapsverdier og 
opplevelsesverdier slik det er i dag. Det er viktig at kulturmiljøet i sin helhet tas vare på slik at det kan 
brukes og oppleves. Samtidig ivareta historien rundt vassdraget. 
 
 
 
 



 
 
 

2.6 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser innenfor planområdet er i stor grad knyttet til en tursti langs Rotna , 

fiskemulighet i Rotna og bademulighet ved Kverndammen. Utover dette er det lite tilrettelagt areal 

for barn og unge. Barn og unge vil bli tatt med i planprosessen.  

2.7 Veg og teknisk infrastruktur 

Der er gang- og sykkelbane langs FV 201 fra planområdet og østover forbi Svullrya.  

Samferdsel 

Hovedadkomst til området i dag er eksisterende avkjøring fra fv. 201 (Finnskogvegen). Avstand fra 

Kirkenær og Kongsvinger tilsier at de fleste besøkende vil komme med bil eller buss. Offentlig 

busstransport til Kongsvinger er morgen og kveld i skoleåret og i ferier kun på fredager. Til og fra 

Kirkenær er det, utover skolebuss, kun busstilbud tirsdager. Bussholdeplasser ligger i direkte nærhet 

til museumstomten på begge sider av FV 201 ved innkjøring til Storbergsvegen.  

Fylkesvei 201 er et visuelt dominerende og funksjonelt viktig element i Svullrya. Veien er 

hovedadkomst, og går som en akse rett gjennom sentrum. Reguleringsplanen vil utrede behov og 

planer for parkering av personbiler, bobiler og busser.   

Vannforsyning, avløp og overvann 

Vannforsyningen kommer fra Svullrya vannbehandlingsanlegg, mens avløpet blir behandlet ved det 

naturbaserte renseanlegget. Dette driftes av GIVAS. I 2019 ble det anlagt en ny offentlig 

spillvannsledning i Furubergsvegen. Reguleringsplanen skal beskrive tilknytning av vann og avløp for 

nytt museumsbygg. Overvannsproblematikk vil bli utredet i planprosessen.  



2.8 Naturfarer 

 

Grunnforhold, flomfare m.v 

Planområdet ligger på kote 252 m.o.h, og Rotna ligger på kote 248 m.o.h. Det ligger en dam mot nord 
av planområdet. Denne dammen fungerer ikke som beskyttelse for planområdet. Det er ikke 
flomfare i planområdet, men hele området angis som flom aktsomhetsområde. Flomfare skal 

behandles i reguleringsplanen gjennom en konsekvensutredning. Kartet viser aksomhetskartområde 

for flom.    

 

2.9 Friluftsliv 

Basert fra naturbasekart, har planområdet ikke i svært viktig verdi. Imidlertid har planområdet 

tilknytning til friluftslivs aktiviteter og naturbruk gjennom friluftslivets ferdselsårer i dagens situasjon. 

Det framtidige museumsområdet ligger langs av elva som brukes vanlig til fiske, kano, og kajakk. Det 

kan også sees på kartet at det er turveger og turstier for fotrute og sykkelrute i planområdet som er 

avgjørende for utøvelse av friluftsliv og brukes for tilgang til friluftsliv områder (skogen, elva og 

tjernet).  

Det kan bli planlagt bestemmelser og strategier for å ivareta friluftsliv i planområdet. Dessuten skal 

reguleringsplan vise hvordan planområdet skal knyttes til eksisterende friluftsliv og øke friluftslivets 

ulike aktiviteter.   

 

 

 



 

 

 

2.10 Annet 

 

Grunnforhold, løsmasser og infiltrasjonsevne 

Kart over grunnforholdene viser at materiale er transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består 

av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellige kornstørrelser fra fin sand til stein og blokk. 

Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte 

flere ti-talls meter. Som en kan se i marin grense kart, ligger arealet over marin grense som betyr at 

arealet ikke består av kvikkleire. Grunnforholdene i planområdet er svært stabile og godt egnet til 

byggeformål, og infiltrasjonsevnen i planområdet er klassifisert som godt egnet.  

 

 

 

 



 
 



 

Dyrkbar jord 

 

 

 



Det kan sees på kartet at en del av planområdet (gnr. 113, bnr. 54) består av dyrkbar jord. Området 

er også registret som LNFR i kommuneplanens arealdel 2013-2023. Dyrkbar jord er areal som ikke er 

fulldyrka, men det kan dyrkas opp til fulldyrka jord i agronomisk perspektiv. Dersom det kan være 

behov for tiltak for å ivareta den eller bruke den til andre formål, skal det beskrives i reguleringsplan 

og legges inn i rekkefølgebestemmelser.   

3. RAMMER FOR PLANARBEIDET 

Nedenfor er de viktigste forutsetningene til å utarbeide reguleringsplan for Norsk Skogfinsk Museum.   

3.1.   Relevant lovverk 

 Plan- og bygningsloven (2008) 

 Naturmangfoldloven (2009) 

 Kulturminneloven (1978)  

3.2. Gjeldende planer 

 

Kommuneplanens arealdel 2013 - 2023.  

Kommuneplanens arealdel 2013-2023 ble vedtatt i 08.04.2013. I denne planen er området til det nye 

museet (O65) avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting-museum. Det er også definert som          

P-plasser på området vest for boligene langs Storbergsvegen. Nedenfor er det vist et utsnitt av 

gjeldende kommuneplans kart for Svullrya tettsted. 



Jfr. PBL § 12-7 skal reguleringsplanen ha bestemmelser om:  

 Grad av utnytting, utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og 

anlegg.  

 Hvordan areal og bygninger kan brukes. 

 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet 

 Grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet i planområdet 

 Funksjons- og kvalitetskrav til bygning, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre 

hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og 

ute oppholdsareal 

 Antallet boliger i et område. Største og minste boligstørrelse. 

 Bestemmelse for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, 

herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper 

 Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser for bil og sykkelparkering 

 Type trafikk, kjøremønster, fartsdempende tiltak, kollektivprioritering og bombruk, sommer- 

og vinterbruk, sykkelparkering kan knyttes til bygninger eller transportsystemet. 

 Forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. Infrastruktur 

 Skjøtselstiltak. De arealformålene det siktes til er de grønne formålene. LNFR-områdene og 

områder for bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

 Gjennomføring av tiltak etter planen 

 Hvilke arealer som skal være til offentlige formål eller fellesareal  

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 -2033, med langsiktig arealstrategi, ble vedtatt i 

kommunestyret 14.12.2020. I denne planen defineres Norsk Skogfinsk Museum som en av de viktige 

aktørene for næringsutvikling på Svullrya.  

Kulturmiljøplan 2021-2025 ble vedtatt i 07.06.2021. Denne planen danner grunnlag for en kommunal 

kulturminnepolitikk og for bevaring og bruk av kulturminner. Grue kommune har sett viktigheten av å 

ha et ekstra fokus på den skogfinske kulturarven og kulturlandskap. Norsk Skogfinsk Museum har 

arbeidet aktivt med vern og formidling den lokale skogfinske historien. Et nytt museumsbygg vil 

tilrettelegge for formidling og forvaltning av den skogfinske minoritetens historie og kultur.  

Reguleringsplanen må sikre best mulig vilkår for å nå målsettingene i samfunnsdelen og 

kulturmiljøplanen.  

Regionale føringer 

Regional planstrategi for Innlandet 2020-2024 

De viktigste føringene: 
Kulturminner, kulturmiljøer og museer er viktige deler av samfunnets kollektive hukommelse. 

Gjennom kulturarven får vi kunnskap, fortellinger og opplevelser som skaper tilhørighet. 

Samferdselsplan 2012-2021: 
Hovedmålet er å ha en effektiv, trygg og miljøvennlig infrastruktur som sikrer næringslivet og 

befolkningens behov for transport og kommunikasjon 



Fylkesplaner:  
• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap   
• Regional plan for klima og energi  
 

Nasjonale føringer 

Regjeringen legger vekt på at kommunen, gjennom regional og kommunal planlegging, skal bidra til å 

håndtere fire store utfordringer: et bærekraftig velferdssamfunn, et økologisk bærekraftig samfunn 

blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning, et sosialt bærekraftig 

samfunn og et trygt samfunn for alle.  

Hensikten er at planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette 

for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og 

transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet 

og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

De viktigste føringene for å håndtere disse utfordringer samt å gjennomføre denne reguleringsplanen 
er:   

 Reduksjon av klimagassutslipp som er inkludert utslipp fra arealbruksendringer  

 Energieffektivitet og miljøvennlighet (å bruke tre som byggemateriale til museet og 

energieffektiv oppvarming). 

 Hensynet til naturmangfold, friluftsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske 

verdier, kulturmiljø og landskap i planleggingen.  

 Vurdering av arealbruken i strandsonen langs vassdrag i et helhetlig og langsiktig perspektiv. 

 Tilrettelegging og samordning av bolig-, areal- og transportplaner samt tilrettelegging av 

gang- og sykkelveier fra kollektivknutepunkt. 

 Videreutvikling av samarbeidet om transport på tvers av administrative grenser. 

 Langsiktige og forpliktende samarbeid med private aktører og innbyggere. 

 Ta vare på kunst og kultur som del av planleggingen. 

 Tilrettelegging for rekreasjon og nærfriluftsliv. 

 Ivareta byrom og blågrønn infrastruktur med stier og turveger.  

 Ivareta vassdragene for trygg avledning av overvann og naturbasert demping av flom. 

 Tilgjengelighet og universell utforming. 

 
Statlige bestemmelser og retningslinjer:  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene.  

• Veileder til retningslinje T-1442: Behandling av støy i arealplanleggingen  

• NVE: Flom- og skredfare i arealplaner 



 

4. PLAN OG UTREDNINGSTEMA 

 

5.1 Generelt 

Dette planprogrammet fokuserer på de problemstillinger og temaer som er relevante for å avgjøre 

om tiltaket hvordan blir gjennomført i henhold til lov- og regelverk, samt lokale private og offentlige 

interesser.  

5.2       Krav om konsekvensutredning 

Arealet som det nye museet skal anlegges på, er i gjeldende kommuneplan avsatt til offentlig eller 

privat tjenesteyting. I tilknytning til museet anlegges P-plasser for området vest for boliger langs 

Storbergsvegen.  

Basert på kommuneplanens arealdel 2013-2023, er det gjennomført KU (konsekvensutredning) til 

dette området. Det vil bli gjennomført en vurdering opp mot PBL § §4-2, 4-3. Utredningsteamene 

resenteres i egne kapitler, og behov for eventuelle avbøtende tiltak skal belyses.  

5.3 Tema som skal konsekvensutredes   

I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel i 2012 ble det gjennomført KU på 

planområdet. Denne utredningen vil bli vurdert på nytt jfr. PBL § 4-2. 

Følgende temaer er vurdert i KU av 1. februar 2012:  

 Radon 

 Høyspent 

 Støy 

 Natur og biologisk mangfold 

 Jord- og skogbruk 

 Kulturminner 

 Friluftsliv og rekreasjon 

 Teknisk infrastruktur 

 Barn og unges interesser 

 Kommunale tjenester 

I tillegg vil følgende temaer bli vurdert:  

 Flomfare og overvannshåndtering 

 Kulturmiljø 

 Trafikksikkerhet 

 Skogbrann 

 Grunnforhold 

  

5.4 Risiko og sårbarhet 

Reguleringsplanen skal inneholde en en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til 

hovedprinsippene i DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017).  



Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 

Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade 

på eiendom/infrastruktur med mer. 

 

6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 
 

6.1 Medvirkning, informasjon og planprosess 

Det er og vil bli lagt vekt på å gjennomføre en planprosess som gjør det mulig med medvirkning 

utenfra rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte parter og interesser 

sikres mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  

Offentlig ettersyn av planprogrammet blir kunngjort i lokalavisen og på kommunens nettsider.  

Uttalelsene til planoppstart og planprogram skal vurderes og eventuelt innarbeides i 

reguleringsplanen. 

Planprogrammet vil deretter bli lagt fram for vedtak av kommunens planutvalg, Utvalg for samfunn 

og næring. Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret.   

Ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet. 

Utbygger vil sende ut informasjon om prosjektet til berørte parter og invitere til informasjonsmøte i 

planprosessen.  

Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter være tilgjengelig via kommunens hjemmeside.  

 

6.2 Framdriftsplan 

Aktiviteter Dato - uke 

Vedtak i utvalg for samfunn og næring om 
utsendelse av planprogram 

27.09.2021                              uke 39 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, 
planprogram til offentlig ettersyn 

1.10.2021                              uke 40 – 46  

Vurdering av høringssvar Uke 46 - 47 

Vedtak av planprogram 13.12.2021 USN                    uke 50 

Utarbeide reguleringsplan med planbeskrivelse, 
evt. konsekvensutredninger, 
reguleringsbestemmelser, plankart, ROS-
analyse 

Uke 51 - 4 

Første gangs behandling i Utvalg for samfunn og 
næring 

1. kvartal 2022 

Offentlig ettersyn av planforslaget 1. kvartal 2022 

Behandling av innkomne uttalelser  

Andre gangs behandling i Utvalg for samfunn og 
næring 

2. kvartal 2022 

Vedtak i kommunestyret 2.  kvartal 2022 

 


