
 

 

 
 
  

Trysil 27.11.2020 

Til høringsinstanser, grunneiere og naboer: 

 Fylkesmannen i Innlandet, fminpost@fylkesmannen.no  
 Innlandet fylkeskommune, post@innlandetfylke.no   
 Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no, post@innlandetfylke.no   
 Eidsiva Energinett AS, firmapost@eidsivaenergi.no 
 Mattilsynet region øst, postmottak@mattilsynet.no  
 Norges Vassdrags- og Energidirektorat-NVE, nve@nve.no  
 Åmot kommune, Pb 65, 2451 Trysil, postmottak@amot.kommune.no 
 Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen, Kirkevegen 75, 2409 Elverum, post@mhbr.no 
 Rena Lensmannskontor, Tollef Kildesgate 33, 2450 Rena, post.innlandet@politiet.no 
 Grunneiere og naboer 

 

DETALJREGULERING ENLIA GRUSTAK-PLANID 20200200 

På vegne av Reidar Stormoen gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-8, kjent 
igangsetting av planarbeid for detaljreguleringsplan for Enlia grustak i Åmot kommune. 
 

 

 

3D flyfoto av Enlia grustak 
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Planen fremmes som en privat detaljregulering hvor Arkitektbua AS er engasjert for å utarbeide 
planforslaget.  

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for et utvidet uttak av grus- og fjellmasser til div. 
utbyggingsprosjekter og vedlikehold av veger i lokalområdet. 

Jf. referat fra oppstartsmøte skal det utarbeides planprogram og konsekvensutredning (jf. forskrift 
om KU, vedlegg II, §8) som del av videre planarbeid. Dette gjelder bl.a. forurensning/ støy, landskap, 
landbruk, naturmangfold og befolkningens helse.   

 
                         

 
Illustrasjon eksisterende steinbrudd og foreslått utvidelse. 
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Foreslått utvidelse mot sør gir tilgang på mer masse som kan etterkomme etterspørsel ca. 15-20 år frem i 
tid. 
Viser til vedlagt planprogram for ytterligere informasjon. 

 

Varselet kan også ses på www.arkitektbua.no og på www.amot.kommune.no . 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til;  

arkitektbua as  
Størksvegen 2, 2420 Trysil 
 
eller 
firmapost@arkitektbua.no 

 

Frist for merknad til oppstartsvarselet er 18.01.2021. 

 

 
 
 
 
Vedlegg: 

- Referat oppstartsmøte  
- Planprogram. 
- Grunneier/ naboliste varslet pr. post (NB, kun til saksbehandler i Åmot kommune) 
- Sosi-fil planavgrensning (sendes kun til innsigelsesmyndigheter og andre høringsinstanser) 
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