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innstilling

Formannskapet legger planprogram for kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn i henhold 



Utredning
Bakgrunn

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede plan for bruken av arealene og har normalt 

utbygging i kommunen. Elverum kommunes gjeldende arealdel er fra 2011 og dermed klar for 

denne revideringen av arealdelen. Revideringen vil dermed omfatte bygdene, grendene og 

fastsette plan for framdrift og organisering. Siden kommuneplanens samfunnsdel er fra 2010 er det 

Vurdering

Planen skal blant annet sikre at administrasjon og politikere behandler like saker likt, og da er det 
spesielt viktig med tydelige bestemmelser og retningslinjer som viser hvordan ulike typer saker skal 

Planprogram



Oversikt over temaene, med hovedpunkter for vurdering fremkommer i planprogrammets kapittel 4. 

all hovedsak inn i arealdelen, og det vil bli tatt opp til diskusjon om denne traseen fremdeles skal 

denne traseen ligger mellom Mastmoen og Hanstad. 

Medvirkning 

komme med konstruktive innspill og ta del i prosessen. 

i planarbeidet. 

Innspill og konsekvensutredning

konsekvensutredninger. Med bakgrunn i dette er det blitt utarbeidet krav til dokumentasjonen som 

kommenteres og gis en ordentlig vurdering.



Fremdriftsplan og organisering

og en endelig vedtatt plan mot slutten av 2024.

Planen eies av kommunestyret, som vil fatte endelig vedtak om fastsettelse av planprogram og 

beskrevet i planprogrammet. 

Kommunestyret har bevilget 2,7 millioner kroner til revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette 

Klima og energi

Elverum har under utvikling 
 og 

Arealstrategi

Kommunal- og distriktsdepartementet anbefaler at kommunene lager en langsiktig og overordnet 
arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel. Arealstrategien skal knytte kommuneplanens 

Elverum kommune har ingen definert arealstrategi i samfunnsdelen, siden dette ikke var aktuelt da 



arealstrategien skal ha en klar strategisk vinkling, med et mye lenger tidsperspektiv enn arealdelen 

kapasitet til i denne arealplanprosessen. Det arbeidet krever gode prosesser med forankring hos 

Jordvernstrategi

arealforvaltningen. I Statsforvalterens vurdering av Elverum kommune (kommunebilder 2022) er 

og ligge til grunn for vurderinger av innspill til kommuneplanens arealdel.

Konklusjon

Arbeidet med en ny kommuneplan for Elverum er et stort og omfattende planarbeid. I 

av kommunen. 

legges ut for offentlig ettersyn og at det samtidig varsles om planoppstart for dette planarbeidet. 
Frist for uttalelse til offentlig ettersyn av planprogram og innspill til oppstart av planarbeidet settes til 
7 uker fra annonsering. 




