
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Offentlig ettersyn av planprogram for 
kommuneplanens arealdel / merknader til 
oppstart av planarbeid 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum) 
 

22.03.2023. Tenker at en time kan holde.  

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Elverum kommune v/ enhet for arealplan 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

Erik Johan Hildrum – 
erik.johan.hildrum@elverum.kommune.no 
Ingrid Hvidsten Gabrielsen – 
ingrid.hvidsten.gabrielsen@elverum.kommune.no 
Helene.Holt.Palerud@elverum.kommune.no 
 

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen Kommuneplanens arealdel 2024 - 2035 

 

Skjema 

Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 

• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til 

post@innlandetfylke.no. 

 

Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 

 

Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er 

hensiktsmessig for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

Kommunestyret ønsket en revisjon av gjeldende 
arealdel fra 2011. 

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Administrasjonen har utarbeidet et planprogram som 
i møte den 08.03.2023 ble vedtatt lagt ut til offentlig 
ettersyn av formannskapet. Det åpnes samtidig for 
innspill til arbeidet med høringsfrist og frist for innspill 
den 7. mai 2023.  

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Ja 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

Nei 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 

- Spredt boligbygging er et viktig tema for Elverum 
kommune. Ønsker råd om hvordan vi bør legge 
opp arbeidet med dette temaet.  

- I gjeldende plan ligger det en ikke juridisk 
bindende framtidig trasé for rv. 2 fra Hanstad til 
Jømna, inkludert en omlegging av en fylkesveg. 
Kan Statens vegvesen si noe om hva slags 
prosess en skal ha for å få vurdert å ta ut denne 
linja?  

- Elverum har en del massetak i kommunen, men 
antar at det kommer innspill om nye massetak, 
og kanskje utvidelse av eksisterende. Hva må til 
av dokumentasjon for å få vurdert behov og evt. 
innlegging av nye massetak ( kanskje først og 
fremst et spørsmål til Direktoratet for 
mineralforvaltning) 

- Støy. Vi vil gjerne ha noen synspunkter på 
hvordan dette temaet skal håndteres i 
arealplansammenheng, blant annet med 
eksisterende skytebaner og andre støykilder fra 
veg og bane.  

- Solkraftanlegg. Vi har mange initiativ om 
solkraftanlegg for tiden. Pr i dag er det ikke krav 
til at den type arealbruk skal inn i arealdelen, 
men vi vil gjerne høre om det er noen tanker og 
erfaringer rundt dette.   

 



 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Statsforvalter, Innlandet fylkeskommune, Statens 
vegvesen. Direktoratet for mineralforvaltning,  

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 

 

 

**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 


