
 

Til 
Berørte grunneiere, naboer, private  
og offentlige instanser  
 
 
 
Dato:     12.02.2020 
Arkivsak Tolga kommune: 19/285 
Vår ref.:    39802/sr 
 
 
 
TOLGA KOMMUNE: 
Detaljregulering av Tolga sentrum øst 

- Varsel om oppstart av regulering 
- Høring av planprogram 

 
 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid for Tolga 
sentrum øst. Planen vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jf. pbl § 12-3. Det varsles 
samtidig om at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Planområdet omfatter gjeldene reguleringsplan for Tolga sentrum øst fra 2003, samt en mindre utvidelse 
av planområdet ved Tolga skole (mot nordøst), totalt ca 168,6 daa 
 
Formålet med planarbeidet er å få en oppdatert plan som tar med seg de endringene som utføres knyttet 
til Tolga skole, kulturbygg og barnehage. I tillegg skal viktige tema som trafikksikkerhet, infrastruktur 
(kjøreveger, parkeringssituasjon, gang- og sykkelveger, snarveger, busstransport og jernbane), 
aktivitetsområder, grønnstruktur og møteplasser gjøres rede for og avklares innenfor hele planområdet. 
Det er ønskelig å legge til rette for trafikksikre løsninger, gode oppholds- og aktivitetsareal, samt vurdere 
muligheter for sambruk innenfor sentrumsområdet. 
 
Tiltakshaver: Tolga kommune. 
 
Plankonsulent: Feste NordØst AS, 2540 Tolga. 
 
Avklaringer/føringer for planarbeidet: Det er gjennomført oppstartsmøte 09.10.2019.  
 
Planprosess: 
Nødvendige avklaringer og medvirkning i planprosessen sikres gjennom medvirkningsopplegg for 
involvering av innbyggere, næringsdrivende og grunneiere, samt et tett samarbeid mellom kommunen og 
plankonsulenten.  
 
Ferdig plan vil omfatte plankart og bestemmelser, samt planbeskrivelse med ROS-analyse. 
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Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:  
Feste Nordøst AS, v/Stine Ringnes tlf.: 99235877/ e-post: sr@feste.no   
Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 27.03.2020 til: 
Feste NordØst AS, Postboks 33, 2541 Tolga, eller til e-post: sr@feste.no 
 
Annonsering om oppstart av reguleringsplanarbeidet blir kunngjort i avisen Arbeidets Rett 14.02.2020. 
I tillegg er dette oppstartsvarselet (med planprogram og møtereferat frå oppstartsmøtet) 
tilgjengelig på hjemmesidene til  
Tolga kommune – www.tolga.kommune.no og 
Feste NordØst as – www.feste.no  - aktuelt - varsel om oppstart  
 
 
Med hilsen  
 
 
Stine Ringnes       Petter Hermansen   
Prosjektleder       planlegger 
 
Vedlegg:  Forslag til planprogram, datert 25.03.2019 
  Referat fra oppstartsmøtet 09.10.2019  

Kart 1.1 og 1.2: Planområdets 
beliggenhet kommer fram av 
kart til venstre. Utsnitt fra 
kommunekart, som viser 
gjeldene reguleringsplan til 
høyre. 

http://www.tolga.kommune.nof/
http://www.feste.no/
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