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Planinitiativ  
Detaljregulering for Kluke massemottak  
 
Dato: 07.05.2021 

 

1. Eiendomsopplysninger 
Gnr/Bnr 134/1 

Planområde totalt  Ca. 48 daa 

Adresse Kluke, Øverbygdsvegen 188 

Eiers navn Håvard Schiager 

 

2. Ansvarlige kontaktpersoner 
Fagkyndig 

Firma Arealtek AS 

Kontaktperson Hanne Marie Lium 

Organisasjonsnummer 994495615 

E-post hanne@arealtek.no 

Telefonnummer 918 68 064 

Adresse Elvarheimgata 10B 

Postnummer/poststed 2408 Elverum 

Forslagsstiller 

Firma/ Privatperson Kjenseth Miljø AS (firma er under etablering) 

Kontaktperson Andreas Kjenseth 

Organisasjonsnummer  

E-post andreas@kjensethmaskin.no 

Telefonnummer 911 22 907 

Adresse Kragebergvn, 15 

Postnummer/poststed 2836 Biri 

mailto:andreas@kjensethmaskin.no
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Gebyr 

Fakturaadresse Kragebergvn, 15, 2836 Biri 

Andre faglige representanter 

Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

 Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

 Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

 

3. Kort om planinitiativet 

Formålet med planen  

jf. Planforskriften § 1, andre ledd, bokstav a)  

Hensikten med planen er å gjenoppta arbeidet med detaljreguleringsplan for Kluke massemottak (planID 
05020386). Formålet er å legge til rette for massemottak. Etter mottaksfase skal området tilbakeføres til 
LNF og benyttes til landbruksformål.  

Planavgrensning ønskes justert pga ønske om endret adkomst. Se vedlagte illustrasjoner til planinitiativet. 

Bakgrunnen for ønske om etablering av massemottaket er at det skjer mye i området som fremtidig 
sykehusutbygging, utbygging av E6 og at kommunen har signalisert flere utbyggingsprosjekter i regionen. 

Hvilke hovedutfordringer har prosjektet? 

Forholdet til naturmangfold, overvannshåndtering, støy og trafikksikkerhet anses som 
hovedutfordringene i prosjektet. Det er gjort funn av rødlistearter i området og det er nærhet til 
elva Vismunda. Naturmangfoldet skal hensyntas i arbeidet med planen og det vil antakelig bli 
behov for dialog med myndighetene for å ivareta dette i kombinasjon med massetak. 
Mottaksområdet skal planlegges slik at det ikke skal medføre avrenning til Vismunda. Tiltaket 
kan medføre noe støy innenfor driftstidene pga bruk av maskiner og massehåndtering og det vil 
bli behov for å utrede dette nærmere for å ivareta naboene i området. Hensynet til 
trafikksikkerhet på veg/ved avkjørsel og internt på mottaksområdet er også en utfordring i 
prosjektet som skal løses.  
 

Gjeldende planstatus  
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Plantype/-navn Godkjent-
dato Formål som blir berørt 

Endres/ 
erstattes/ 
oppheves 

Detaljreguleringsplan 
for Kluke 
massedeponi 

Ikke 
ferdigstilt  Planarbeidet 

gjenopptas 

Ingen tilgrensende 
planer    

    

    

Ved varsel om oppstart skal det tydelig angis og varsles hvordan status for gjeldende planer i området 
endres, jf. plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

4. Retningslinjer og planer 

Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke 
føringer gir 
de? 
 
 

§ 4-2 Krav til vannforsyning, avløp og overvannshåndtering 
a) VA-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner, med unntak av planer/tiltak som 
omfatter kun ett bygg med 4 eller færre boenheter. 
Rammeplanen skal være tilpasset plannivået. VA-rammeplanen skal tydelig vise hvordan 
de ulike forholdene knyttet til (…), overvannshåntering og flom skal håndteres. Det er 
hovedsakelig snakk om prinsipper og overordnede løsninger. 
b) Overvann og blågrønn struktur. Alle nye utbyggingstiltak skal ha lokal 
overvannsdisponering. 
Reguleringsplan/tiltak skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering og det 
skal redegjøres for hvordan håndteringen av overvann er løst. Plandokumentene skal ha 
vurderinger av om det er nødvendig å avsette bestående naturarealer til flomveier. Det 
skal legges på et klimapåslag på 40 % økt flomvannføring ved beregning av vannmengde. 
 
§ 6-1.2 Byggegrense langs offentlig veg 

§6-1.4 Byggegrenser mot vassdrag 
§ 7-1.1 Støy 
a) Generelt 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442-2016) skal ligge til grunn 
for arealplanlegging og behandling av enkeltsaker i PBL. Den gjelder både ved 
planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende 
virksomhet. Framtidig arealbruk skal ikke føre til miljøbelastning som overstiger 
grenseverdiene i retningslinjen for behandling av støy (T-1442/2016), jf. tabell 3. 
g) Etablering av støyende arealbruk 
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Ny eller vesentlig utvidelse av støyende arealbruk/virksomhet skal ikke etableres slik at 
eksisterende bebyggelse til støyfølsom bruk blir utsatt for støy over grenseverdiene for 
gul støysone, eller at verdifulle friområder og friluftsområder utsettes for støy over 
grenseverdien i T-1442. 
Ved regulering eller søknad om tiltak som kan produsere økt støy, skal det følge en 
støyfaglig utredning. Den skal inneholde beregning og kartfesting av støysoner, 
påvirkning på nærliggende støyømfintlig bruk og forslag til avbøtende tiltak, inkludert en 
vurdering av effekten av disse. Ved reguleringsplanlegging eller søknad om støyende 
næringsvirksomhet skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy for tidsrommet 23-07, 
søn- og helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld, samt ekvivalente støygrenser. 
Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak skal sikres gjennom rekkefølgebestemmelser i 
reguleringsplan. 
h) Stille soner 
Lydnivå i grønnstruktur skal så langt det er mulig holdes under 55 dBA og et lydnivå ned 
mot 50 dBA bør tilstrebes. I og i nærheten av rekreasjonsområder med lydnivå under 50 
dBA, såkalte stille soner, skal utbygging og endring av virksomhet planlegges slik at 
økning av støynivået i rekreasjonsområdet unngås. 
§ 7-1.3 Forurensning 
a) Alle tiltak skal planlegges og gjennomføres slik at forurensning fra grunnen ikke kan 
føre til helse- eller miljøskade. 
b) I forbindelse med reguleringsplanlegging og bygge- og anleggstiltak skal det vurderes 
om det er forurenset grunn i området og om det er nødvendig å gjennomføre 
miljøteknisk grunnundersøkelser, jf. forurensningsforskriften kap. 2. 
§ 7-1.5 Flomfare og flomveger 
b) Nye tiltak skal oppføres, dimensjoneres og plasseres med nødvendig sikkerhet mot 
flom jf. sikkerhetsklasser mot flom i teknisk forskrift. Det skal tas høyde for klimapåslag 
på 20 % økt flomvannføring + sikkerhetsmargin for vassdrag over 20 km2. For vassdrag 
under 20 km2 skal det tas høyde for klimapåslag på 40 % økt vannføring + 
sikkerhetsmargin. 
c)Naturlige flomveger skal kartlegges og i størst mulig grad bevares i forbindelse med 
reguleringsplanarbeid. Bygninger og anlegg ved flomveger skal utformes slik at 
tilstrekkelig sikkerhet mot flom og erosjon i forhold til sikkerhetsklasser i byggteknisk 
forskrift oppnås. 
§ 7-1.5 Massehåndtering 
a) Ved tiltak der det er masseoverskudd skal det redegjøres for behandlingen av dette.  
b) Ved tiltak nærme vassdrag skal det legges vekt på å unngå avrenning av partikler. 
§ 7-1.5 Håndtering av matjord 
a) Når dyrka jord tas i bruk til andre formål enn landbruk, skal matjordlaget (topplaget) 
og underliggende jord fjernes lagvis og lagres hver for seg, inntil jorda kan plasseres i 
riktig rekkefølge på et egnet sted. Matjord skal tas vare på og brukes til matproduksjon 
andre steder, 
b) Før tiltak igangsettes for å flytte på matjord, må det være kjent og eventuelt gjort 
tiltak for å hindre spredning av svartelistearter og sykdomsfremmende, jordboende 
organismer. 
§ 7-2 Byggeskikk og estetikk 
c)Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal være tilpasset eksisterende 
terreng. Valg av utforming og plassering skal medføre så lite behov for tilpasninger av 
terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv. som mulig. Inngrep på tomten skal 
konsentreres slik at mest mulig grønnstruktur blir bevart. 
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h) Kommunen skal som hovedregel kreve at det i plan- og byggesaker skal inngå en 
redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske kvaliteter, både i forhold til seg selv, 
nære omgivelser og fjernvirkning. 
§ 7-4 Bygningsvern og kulturminner 
a) Alle arealplaner og tiltak skal vurderes i forhold til fredete kulturminner 
§ 7-5 Landskap 
a) Åsprofiler, høydedrag, landskapssilhuetter og stedegen vegetasjon skal ivaretas. 
c) Nye tiltak skal underordne seg viktige landskapstrekk og tilpasses eksisterende 
terreng. 
§ 7-9 Lokalisering av virksomheter - generelt 
Det skal dokumenteres at lokalisering av planlagt virksomhet ikke bidrar til unødig 
miljøbelastning. Det skal spesielt vurderes konsekvenser vedrørende klimagassutslipp og 
klimatilpasning, transport, støy, lokal luftkvalitet, parkering, trafikksikkerhet og estetikk. 
§ 8-2 Trafikksikkerhet 
a) Nødvendige trafikksikkerhetstiltak skal sikres gjennom reguleringsplanarbeid. 
Løsninger skal tilpasses behovet i den enkelte sak (…). 
c) Nødvendige trafikksikkerhetstiltak skal sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

I hvilken grad 
følger den 
foreslåtte 
planen opp 
disse 
føringene? 
 

§ 4-2 Krav til vannforsyning, avløp og overvannshåndtering 
Følges opp og innarbeides i planforslaget. Det vil utarbeides en plan for 
overvannshåndtering. 
§ 6-1.2 Byggegrense langs offentlig veg. 
Følges opp i videre planarbeid. 
§6-1.4 Byggegrenser mot vassdrag 
Grense for mottaksområde vil ligge mer enn 50m unna elvekanten. 
§ 7-1.1 Støy 
T1442-2016 legges til grunn for planen og innarbeides i bestemmelsene. 
Driftstider vil være mandag til fredag 07.00-19.00 og kan innarbeides i bestemmelsene. 
Det vil antakelig bli behov for utarbeidelse av støyrapport i forbindelse med planarbeidet 
for å utrede støy som følge av drift samt konsekvenser for og eventuelle tiltak for 
skjerming av støyfølsom bebyggelse. 
§ 7-1.3 Forurensning 
Massene som skal legges i mottaksområdet kommer fra nærområdet og vil bestå av rene 
masser. Det skal ikke mottas forurensede masser.    
§ 7-1.5 Flomfare og flomveger 
Området grenser inntil aktsomhetsområde for flom. Konsekvenser av tiltaket i forhold til 
flomveger og flomfare skal utredes i planprosessen. 
§ 7-1.5 Massehåndtering 
a) fyllingshøyder og beskrivelse av etapper vil gjøres rede for i plandokumentene og 
tydeliggjøres i bestemmelsene. 
b) Det skal gjøres rede for hvordan avrenning og overvann håndteres innenfor 
planområdet og hvordan avrenning av partikler skal unngås. 
§ 7-1.5 Håndtering av matjord 
Matjorda skal ivaretas og benyttes til matproduksjon der det er behov for tilførsel av 
matjord. Det skal tas kontakt med landbruksmyndighetene for avklaring av behov for 
rekkefølgebestemmelser i planen for ivaretakelse av matjorda. Området skal tilbakeføres 
til dyrkamark etter endt driftsperiode. 
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§ 7-2 Byggeskikk og estetikk 
Plassering og utforming av anleggsområdet skal utføres på en så skånsom måte som 
mulig for omgivelsene. 
§ 7-4 Bygningsvern og kulturminner 
Bestemmelse knyttet til lov om kulturminner skal innarbeides i bestemmelsene. 
§ 7-5 Landskap 
Terrengendringene som følger av masse-mottaket skal planlegges på en så skånsom 
måte i forhold til dominerende landskapstrekk i området og tilpasse seg eksisterende 
terreng. Dette skal utredes og tydeliggjøres i planbeskrivelsen. 
§ 8-2 Trafikksikkerhet 
Hensynet til trafikksikkerhet skal utredes i plandokumentene og følges opp 
bestemmelsene. Det gjelder både i forhold til trafikk på fv. 2420 Øverbygdsvegen og 
internt på mottaksområdet. 

Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner   

jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke 
føringer gir 
de? 

Ingen gjeldende planer i området. 
 

I hvilken grad 
følger den 
foreslåtte 
planen opp 
disse 
føringene? 
 

Ikke relevant. 
 

 

5. Planens innhold og tilpasning 

a) Kort presentasjon av prosjektet/planidéen  

jf. § 1, andre ledd, bokstav c), d) og e) 

Det er ønskelig å etablere et massemottak med kapasitet på inntil 300.000m3.  
Hensikten er å kunne motta masser fra fremtidige byggetiltak som nytt sykehus og utbygging av E6 og 
andre byggetiltak i regionen rundt mottaksområdet. 
 
Det er planlagt tilbakeføring til LNF/dyrkamark eller endt driftsperiode. 
 
Adkomst til planområdet ønskes flyttet østover i forhold til tidligere planarbeid. Det er i ettertid etablert 
en ny driftsbygning (markert med grønn farge) og det er dermed mer hensiktsmessig med adkomst som 
vist i illustrasjoner under: 
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Illustrasjon av ønsket mottaksområde med adkomst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ønske om å dele opp planområdet i to mottaksområder. Mottaksområde 1 skal bli ferdig først, så 
grunneier kan få utnyttet området for å få dyrene sine over på beite til den andre siden av kløfta.  

Når mottaksområde 1 er ferdig oppfylt, starter mottak/oppfylling innenfor område 2. Matjorda vil tas av 
før oppfylling, slik at den kan bres utover mottaksområde 2, når det er ferdig oppfylt.  
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I mottaksområde 2 skal det etablere en vei ned på et lavere tippnivå for å dempe støynivået mot 
eksisterende bebyggelse. Det vil tippes bortover i hele kløfta mot vest. Når området er oppfylt 
ferdigstilles det fra vest mot øst. Det er ønskelig å kunne ta imot stubber og kvist for å kunne kverne 
dette og brukes som matjord på toppen. 

Det skal etableres vekt slik at det holdes oversikt over mengder som tilføres mottaksområdet. Det skal 
også loggføres hvem som kommer med massene. 

b) Planarbeidets virkning og tilpasning til landskap og omgivelser i og rundt planområdet 

jf. § 1, andre ledd, bokstav b) og f) 

Det vil i planprosessen jobbes med opparbeidelse av terrenget innenfor mottaksområdet på en slik måte 
at det tas hensyn til landskapet omkring. Landskapsanalyse for Gjøvik vil ligge til grunn for planarbeidet.  

 

6. Planfaglige tema for planarbeidet – fyll ut en foreløpig vurdering 
jf. Planforskriften § 2, andre ledd bokstav c)  

Estetikk og 
arkitektur 

Det er ønskelig å bidra til at landkapsformingen med tilkjørte masser skal gjøres på 
en måte som er så skånsom som mulig for landskapsbildet som mulig. 

Universell utforming Ikke relevant 

Byrom Ikke relevant 

Parkering Ikke relevant  

Uteoppholdsarealer Ikke relevant 

Lekeplass Ikke relevant 

Barns interesser Barns interesser kan ivaretas i planen ved at det gjennomføres sikkerhetstiltak i 
forbindelse med trafikk og drift, slik at uønskede hendelser forebygges. 

Folkehelse Ikke relevant 

Støy Ikke relevant  

Byggegrense fra veg Utredes nærmere. Driftsområdets minste avstand til Øverbygdsvegen vil være på 
ca. 30m 

Teknisk 
infrastruktur/ Brann 

ukjent 
 

Overvann/ 

blågrønn struktur 

Overvann skal håndteres lokalt ved lokal overvannsdisponering. Håndtering av 
avrenning fra tiltransporterte masser skal behandles spesielt i plansaken. 
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Landbruk 

 
Arealer innenfor planområdet består av innmarksbeite, fulldyrka mark og 
skogsareal. Dyrkamarka består av jord med svært god jordkvalitet og skogsarealet 
har høg bonitet. 

Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner med verneverdi innenfor planområdet. 
Planområdet inngår ikke i verneverdig kulturmiljø eller -landskap, ref. database i 
Innlandsgis. 

Naturmangfold Det er registrert to arter av henholdsvis stor og særlig stor forvaltningsinteresse: 
kåltistel og ask i nærområdet. For kåltistel er det markert to lokaliteter. Artene er 
rødlistet etter følgende kategorier: sterkt truet og sårbar. Det er fra grunneier 

opplyst at det i området har blitt utført hogst og at arealene per i dag benyttes til 
beite. Det er usikkert om artene fortsatt er der de er avmerket i kartet. 
 
På den andre siden av Vismunda, mot øst, er det det registrert gammel boreal 
lauvskog. Mot vest er det registrert bjørkeskog med høgstauder. Begge lokaliteter 
er vurdert å ha verdien viktig (B). 
Vismunda er gyte- og oppvekstområde for storørret. 
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Radon Ikke relevant 

Samfunnssikkerhet – risiko- og sårbarhet 

jf. planforskriften § 1 andre ledd bokstav i)   

Flom 

Mottaksområdet ligger inntil aktsomhetsområde for flom. Flom skal utredes 
nærmere i planprosessen. 

 

Skred i bratt 
terreng Ikke registrert i området 

Områdeskred 
(kvikkleire) 

Området ligger under marin grense. Det er ikke registrert fare for kvikkleireskred i 
området.  

Grunnforhold 

Ligger innenfor område markert med liten mulighet for marin leire: 
 

Løsmassekartet indikerer morenemateriale, sammenhengende dekke, med stedvis 
stor mektighet 

Trafikkforhold Oversiktlige trafikkforhold på Øverbygdsvegen med god sikt. Fartsgrense 50 km/t 
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Luftforurensning, 
støv og luft 

Aktivitet i massemottak kan bidra til støv i luft ved lessing/lossing av masser 

Brann- og 
eksplosjonsfare Nei. 

 

7. Planprosessen og samarbeid/ medvirkning 
jf. planforskriften § 1, andre ledd bokstav h), j) og k) 

a) Hvilke vesentlige interesser berøres av planinitiativet?  

jf. planforskriften § 1, andre ledd, bokstav h) 

Hensynet til naturmangfold, landskapstrekk, trafikksikkerhet, støy. 

b) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesser skal varsles om planoppstart? 

jf. § 1, andre ledd, bokstav h og j) 

Naboer, kommune og relevante statlige myndigheter.  

c) Hvordan skal medvirkning og samarbeid med berørte parter foregå?  

jf. § 1, andre ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a) 

Det kan bli nødvendig med samarbeid/møter med landbruksmyndighetene i kommunen samt 
statsforvalteren for ivaretakelse av naturmangfoldet i området. Det kan vurderes om det bør avholdes et 
møte med naboer i forbindelse med planarbeidet  

 

8. Konsekvensutredning  
jf. § 1, andre ledd, bokstav l)  

 
Vurdering om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil 
kunne bli ivaretatt. 

 

a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

jf. KU-forskriften § 6 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav a) 

Begrunnelse: Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan og det omfattes ikke av § 
6, 1. ledd bokstav a) 

 

Ja: ☐ Nei:☒ 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav b) 

Begrunnelse: Det skal reguleres massemottak. Mottaket har ikke en slik størrelse at 
det omfattes av vedlegg 1.  

 

Ja: ☐ Nei:☒ 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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b) Planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. 

jf. KU-forskriften § 8 

Faller inn under kriteriene i § 8, 1. ledd bokstav a) 

Begrunnelse: Etter en samlet vurdering av egenskaper ved tiltaket og tiltakets 
virkning på omgivelsene anses det ikke at tiltaket kan få vesentlige virkninger som 
krever en konsekvensutredning. Konsekvenser for miljø og samfunn synliggjøres 
og beskrives nærmere i planbeskrivelsen, jf. § 4.2 i pbl. 

Det vises for øvrig til vurdering av KU i eget dokument som vedlegges 
planinitiativet. 

Ja: ☐ Nei:☒ 

c) Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 
vurdering etter § 11 eller § 12 

jf. KU-forskriften § 9 

Se vurdering av KU i eget vedlegg 
 
 

d) Forslagsstillers vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn  

jf. KU-forskriften § 10 

Se vurdering av KU i eget vedlegg 
 
 

e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning foreligger 

jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav b) 

Ikke relevant 
 
 

 

9. Utbygging og gjennomføring 

Kommenter kort forhold 
som kan være viktige for å 
gjennomføre planen. 

Kartlegging av naturmangfold og sikre at man unngår avrenning til 
Vismunda.  
 
 

Er det behov for 
rekkefølgebestemmelser for 
å løse utfordringer utenfor 
planområdet? 

Ikke kjent 

Har forslagsstilleren behov 
for å inngå 
utbyggingsavtale? 

Nei 
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Overordnet framdriftsplan 
for planen inkludert behov 
for senere dialogmøter 
mellom kommunen og 
forslagsstiller, jf. 
planforskriften § 2, andre 
ledd bokstav f) og g) 

Ønsker planoppstart så raskt som mulig. Ønske om vedtak av plan i løpet 
av 2021. Mulig det vil være behov for dialogmøte med kommunen vedr. 
hensynet til naturmangfoldet. 
 
 
 

Hva ønsker forslagsstiller at 
kommunen skal bidra med 
underveis i planarbeidet? Jf. 
forskriften § 2, andre ledd 
bokstav e) 

Godt samarbeid og rask saksgang. 

Ønsker forslagsstiller 
parallell prosess plan og 
byggesak, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-15? Jf. 
planforskriften § 2, andre 
ledd bokstav d) 

Nei 
 

 

10. Spørsmål som forslagstiller ønsker avklart 
Tema som er nevnt i planinitiativet og evt. avklaring av utredningsbehov 
 
 

 

11. Fagkyndighet og oppstart av planarbeid 

☒ Fagkyndig bekrefter sin kompetanse og har vedlagt CV og referanser 

☒ Fagkyndig bekrefter å være kjent med de(n) gjeldende reguleringsplanen(e) og kommuneplanen for 
området 

☒ Fagkyndig bekrefter å være kjent med Gjøvik kommunes maler, kravspesifikasjoner og veileder for å 
utarbeide private reguleringsplaner 

 

12. Bekreftelse 

Sted, dato: Elverum 7/5-21                                                Fagkyndig: Arealtek AS v/ Hanne Marie Lium 

 

13. Vedlegg 

Forslag til planavgrensning (pdf og sosi-fil) 

CV og referanser til fagkyndig 

 

https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
https://www.gjovik.kommune.no/vare-tjenester/plan-bygg-brann-og-eiendom/reguleringsplaner/lage-privat-reguleringsplan/
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