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KUNNGJØRING OM VARSEL OM OPPSTART OG UTLEGGING AV 
PLANPROGRAM TIL OFFENTLIGE ETTERSYN FOR 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR UNDSETH GÅRD, GJØVIK 
KOMMUNE 
 

 
I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det 
igangsettes reguleringsarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for 
Undseth gård i Gjøvik kommune. Planarbeidet utføres av Rambøll Norge AS på 
vegne av Biri Pukk AS. 
 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for uttak av masser på Undseth 
gård, gbnr. 186/1. Massene tenkes brukt i forbindelse med utbygging av ny E6, 
og eventuelt ved utbygging av ny riksveg 4 sørover fra Mjøsbrua. Plangrensen 
åpner for å kunne gjøre en vurdering av en midlertidig anleggsveg fra nord, 
over deler av gnr/bnr 186/1 og 186/11.   
 
Planområdet ligger vest for Mjøsbrua, sør for Biri, på deler av eiendommene 
gnr/bnr 186/1 og 186/11. I tillegg krysser planområdet fv. 2538 Eriksrudvegen. 
Planområdet foreslås avgrenset i eiendomsgrenser i sør og vest, mot 
bebyggelsen på Undseth gård i nordvest. I den nordre delen er planområdet 
avgrenset av eksisterende E6 og Eriksrudvegen. 
 
Planområdet dekker et areal på 254,8 daa. Plangrensen vil bli vurdert i 
planarbeidet og endelig plangrense vil kunne bli begrenset før vedtak av 
planen. 
 
Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning av 21.06.2017 §§ 6 
og 8. Tiltaket er ikke konsekvensutredet i tidligere plan, og faller derfor 
innunder kriteriene i §6 1. ledd bokstav b), vedlegg I nr. 19.  

 
Forslaget til planprogram er utarbeidet i samsvar med forskrift om 
konsekvensutredninger og sendes, samtidig med varsel om oppstart, ut på 
offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser vil bli vurdert og kan medføre endringer 
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i planprogrammet, i tillegg til at det tas med i det videre planarbeidet. Ansvarlig myndighet, Gjøvik 
kommune, fastsetter det endelige planprogrammet. 

 
Varslingsdokumentene og forslag til planprogram ligger også ute på Gjøvik kommune sin hjemmeside: 
https://www.gjovik.kommune.no/planer-til-horing/ 

 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved  
Line Bjørnstad Grønlie, tlf. 48 21 69 49, line.gronlie@ramboll.no.  
 
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til 
line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.  
 
Høringsfristen settes til 17.08.2020. 
 
Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Vedlegg 1: Varslingskart 
Vedlegg 2: Forslag til planprogram 
Vedlegg 3: Referat fra oppstartsmøte  
 
 
Med vennlig hilsen  
 

 
Line Bjørnstad Grønlie  
Arealplanlegger  
48 21 69 49 

 

 


