
 

Til 
Berørte grunneiere, naboer, private  
og offentlige instanser  
 
 
 
Dato:   23.01.2019 
Vår ref.:  39774/aor 
Deres ref.:  
 
 
TOLGA KOMMUNE: 
Detaljregulering av Eidsmoen 

- Varsel om oppstart av regulering 
- Høring av planprogram 

 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid. Planen vil 
bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. pbl § 12-3. Det varsles samtidig om at forslag 
til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 
 

Planområdet omfatter gnr/bnr 17/201, 10/220, 10/246. 10/256, 10/239, 10/105 10/31 og deler av 
163/4 i Tolga kommune. 
 

I gjeldende kommunedelplan for Eidsmoen (vedtatt 05.10.2000) er området avsatt til eksisterende 
eller fremtidig industri. Oppstartsmøte med kommunen har avklart plangrense. FIAS har ikke i behov 
for å regulere hele området, men Tolga kommune regulerer det resterende arealet, utover FIAS sine 
behov, for å klargjøre området for framtidige næringstomter.  
 

Formålet med planarbeidet er å få på plass en gyldig detaljreguleringsplan, som gir rom for framtidig 
utvikling, og dekker FIAS sine behov for dagens drift ved anlegget på Eid. I tillegg ønsker Tolga 
kommune å regulere det resterende arealet avsatt i kommunedelplan for Eidsmoen, til industri.  
 

Planarbeidet har som formål å: 
• Regulere eksiterende bygg og anlegg 
• Legge til rette for nødvendig areal for sorteringsanlegg 
• Legge til rette for at nye næringsbedrifter kan etablere seg i området 
• Sikre forholdene til bane og veg 
• Ivareta hensynet til landbruk og kulturlandskap 
• Sikre god estetikk med hensyn til material- og fargevalg, byggehøyder og krav til ryddighet 

innenfor planområdet 
• Sikre forutsigbarhet for FIAS og for berørte parter, med hensyn til utbredelse av 

virksomheten og framtidig drift av anlegget. 
 

Planen navnes: Detaljreguleringsplan for Eidsmoen. 
 

Tiltakshaver: FIAS og Tolga kommune. 
 

Plankonsulent: Feste NordØst as, postboks 33, 2540 Tolga. 
 

Avklaringer/føringer for planarbeidet: Det er gjennomført oppstartsmøte med Tolga kommune den 
17.12.2018.  
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Planprosess: 
Nødvendige avklaringer og medvirkning i planprosessen sikres gjennom tett samarbeid mellom 
tiltakshaver, konsulent og kommune.  
 
Ferdig plan vil omfatte plankart og bestemmelser, samt planbeskrivelse med ROS-analyse. 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:  
Feste Nordøst AS, v/Anja Øren Ryen tlf.: 97121134/ e-post: aor@feste.no   

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 08.02.2019 til: 
Feste NordØst AS, landskapsarkitekter mnla, Postboks 33, 2540 Tolga, eller til e-post: aor@feste.no.  
 
Annonsering om oppstart av reguleringsplanarbeidet blir kunngjort i avisen Arbeidets Rett 
25.01.2019. I tillegg er dette oppstartsvarselet tilgjengelig på hjemmesidene til Feste NordØst as – 
www.feste.no  - aktuelt - varsel om oppstart, og Tolga kommune – www.tolga.kommune.no  
 
Med hilsen  
 
 
 
Anja Øren Ryen       Stine Ringnes    
Prosjektleder       Kvalitetssikrer 
  

Kart 1.1: Planområdets 
beliggenhet kommer fram av 
kart til venstre. 

Kart 1.2: Grense for planområdet er vist 
med rød strek på kart til høyre. Dette 
samsvarer med område avsatt til 
industri i kommunedelplan for 
Eidsmoen. 
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