
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Vismunda næringspark 

 

Om kommunen/annen aktør: 

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

13. desember 2022 – tidspunkt er reservert tidligere 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Gjøvik kommune 

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

Gjøvik kommune: 
Forslagsstiller – Gjøvik kommune (utbygging) 
Christian Nordsjø -  
Christian.Nordsjo@gjovik.kommune.no 
 
Arealplan – Gjøvik kommune  
Åge André Michaelsen – age-
andre.michaelsen@gjovik.kommune.no 
 
Plankonsulent: 
Henning Larsen Architects 
Line Bjørnstad Grønlie  - 
line.gronlie@henninglarsen.com 
 

 

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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Linn Holte - linn.holthe@henninglarsen.com 
 
Teknisk konsulent: 
Norconsult 
Torleif Kildal - Torleif.Kildal@norconsult.com 
 

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Vismunda næringspark 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

Bakgrunnen for planarbeidet er Gjøvik kommune sin 
offensive satsing på næringsutvikling. I 
kommuneplanens samfunnsdel – langtidsplan 2018 
– er et av 5 hovedgrep i planen at Gjøvik kommune 
skal drive offensiv næringsutvikling med 
tilrettelegging for bedriftsetableringer og 
arbeidsplassvekst. Kommunen skal prioritere og 
styrke næringsetablering langs hovedtransportakser 
ved å omdisponere, regulere og til enhver tid ha 
byggeklare attraktive næringsarealer.   
 
 Hensikten med planarbeidet er å utvikle Vismunda 
næringspark i tråd med kommuneplanens arealdel. 
Området skal avsettes til næringsbebyggelse med 
vekt på industri og lager, i tillegg skal grusressursen i 
område K2 utvinnes før området avsettes til næring. 
 

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

Det blir varslet oppstart av planarbeidet i desember, 
og forslag til planprogram blir lagt ut på høring 
samtidig.  

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

Ja – arealene er avsatt til næringsbebyggelse og 
kombinert formål 
råstoffutvinning/næringsbebyggelse i KPA.  

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

Nei 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

• Flom- og erosjonssikring av Vismunda, og 
hensynet til kantvegetasjon. 

• Sikring av adkomst for modulvogntog fra E6 inn 
til næringsparken 

• Disponering av mineralforekomsten i området. 
• Håndtering av naturtyper i området 
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• Håndtering av rester av husmannsplass 

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

Vi viser til eget notat med spørsmål til regionalt 
planforum. 
 
For utdypende informasjon viser vi til vedlagt forslag 
til planprogram som redegjør nærmere for 
planområdet, hensikten med planarbeidet, 
kunnskapsgrunnlaget, og utredningstema som skal 
konsekvensutredes.  

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

Innlandet fylkeskommune 
Statsforvalteren i Innlandet 
Statens vegvesen  
NVE 
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. 
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