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STOR-ELVDAL KOMMUNE: 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR KOPPANG SENTRUM MIDT 

- Varsel om oppstart av detaljregulering 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid. Planen vil bli utarbeidet 
som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. § 12-3. Reguleringen fremmes på vegne av Firkanten eiendom AS, 
Stor-Elvdal hotell og Koppang fotballklubb, som er tiltakshavere for området. 
 
Planområdet omfatter gamle Koppang meieri, Stor-Elvdal hotell AS, grusbana til fotballklubben og 
eiendommen til Sparebanken Hedmark, samt buss-stopp, parkeringsområder og lekeplass. Planområdet 
avgrenses i grove trekk av Kjemsjøveien (FV30), Storgata, parkeringsplassene bak Myrvang, fotballanlegget 
(grasbanene) og eiendommene gnr/bnr 19/7 og 19/527 (se kart s.3).  
 
Planen navnes: Detaljreguleringsplan for Koppang sentrum midt 
 
Tiltakshaver: Firkanten eiendom as, Stor-Elvdal hotell as og Koppang fotballklubb 
 
Plankonsulent: Feste NordØst as, postboks 33, 2540 Tolga. 
 
Avklaringer/føringer for planarbeidet: 
Det er gjennomført oppstartsmøte med Stor-Elvdal kommune den 27.01.2017. 
Det vurderes ikke å være nødvendig med utarbeidelse av konsekvensutredning eller planprogram. 
Ferdig plan vil omfatte plankart og bestemmelser samt planbeskrivelse med ROS-analyse. 
 
Planområdet består hovedsakelig av næringsbebyggelse (herunder hotell), idrettsanlegg, tilhørende 
internveger, parkeringsplasser og lekeplass/grøntanlegg. 
 
Planområdet omfattes av flere gjeldende arealplaner: 

- Kommunedelplan for Koppang, vedtatt 2009. 
- Reguleringsplan for Koppang sentrum, vedtatt 08.03.2013 
- Reguleringsplan for Koppang sentrum nord, vedtatt 04.12.1985  

 
Planområdet er på ca 39,4 daa.  
Planområdet innebefatter eiendommene gnr/bnr 19/7, 19/56, 19/533, 19/541, 19/694, 19/874, 19/850, 
19/889, 19/908, 19/1047, 19/1048, 19/1056, 19/1155, 19/1273, 19/1274, 19/1718, 19/1719, 19/1720 og 81/4. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye leiligheter i Koppang sentrum, hensiktsmessige og gode 
fellesarealer/lekeområder/grøntareal, samt utviklingsmuligheter for Stor-Elvdal hotell. I tillegg skal det legges til 
rette for fortsatt friområder og idrettsanlegg innenfor deler av planområdet. 
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Firkanten eiendom as og Stor-Elvdal hotell as ønsker å utvikle sine eiendommer med tanke på nærings- og 
sentrumsutvikling, og dette utløser behovet for omregulering av to gjeldene reguleringsplaner (Koppang sentrum 
og Koppang sentrum nord). 
I tillegg til byggeområder for næring og bolig vil planen vise grønne soner, atkomst, parkering, byggegrenser, 
med mer. Reguleringsplanen vil i tillegg sikre plass for buss-stopp, samt ivareta gjeldene gang- og sykkelveger. 
Reguleringsbestemmelsene vil særlig gi rammer og retningslinjer for de forhold som kan påvirke de 
omkringliggende omgivelsene og miljøet. Dette vil for eksempel være byggehøyder, utnyttelsesgrad, utforming, 
materialbruk og farger. 
 
Planprosess: 
Nødvendige avklaringer og medvirkning i planprosessen sikres gjennom tett samarbeid mellom konsulent, 
tiltakshavere og kommune.  

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:  
Feste Nordøst AS, v/Stine Ringnes, tlf 99 23 58 77, eller e-post: sr@feste.no  

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 24.03.2017 til: 
Feste NordØst AS, Postboks 33, 2540 Tolga. Eller til e-post: sr@feste.no.  
 
Annonsering om oppstart av reguleringsplanarbeidet blir kunngjort i avisen Østlendingen 24.02.2017. 
I tillegg er dette oppstartsvarselet tilgjengelig på hjemmesidene til 
Feste NordØst as – www.feste.no  - varsel om planarbeid og  
Stor-elvdal kommune – www.stor-elvdal.kommune.no  
 
 
Med hilsen  
 
 
   
 
Stine Ringnes     
Prosjektleder 
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Kart 1: Planområdets beliggenhet i Koppang sentrum er markert med svart. 
 

Planområde 

Kart 2: Kartet over viser eksisterende reguleringsplaner i og ved planområdet. Avgrensning av planområdet 
er vist med rød strek.  
 


