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 Varsel om igangsetting av endring av plan for detaljregulering av 

Århusmoen felt C.  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS på vegne av Vest-Telemark 

teknologipark AS starter et arbeid med endring av reguleringsplan for felt C på Århusmoen, Seljord, gnr/bnr 

56/9, 60/8 og 60/30. 

Planen har fått plan ID 20210001. 

Planområdet har beliggenhet på Århusmoen i Seljord, og er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart, 

som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning.  

Hensikten med endringen av planen for felt C er å legge til rette for industri kombinert med plasskrevende 

varer, verksted og lager inkludert eventuelle tilhørende kontor, samt øke byggehøyde fra 9 (gitt i 

dispensasjon) til 10 meter.  

Området som inngår i planen er i kommunedelplan for sentrum avsatt til industri, service eller 

håndverksbedrifter med tilhørende anlegg og lager, og er vist med formål industri i gjeldende 

reguleringsplaner:  

• ID 082819920001 Industriområde Århus, 1992 

• ID 082820030004 Detaljreguleringsplan Århus, rev. 03.02.16 

Forslagsstiller mener det er grunnlag for å mene at området utgjør randsonen til sentrum, med tilhørende 

åpning for etablering av plasskrevende varer jamfør «Regional plan for samordnet areal og transport 

Telemark 2021 – 2025». Århusmoen ligger i randsonen av kommunedelplan for sentrum i Seljord, og er 

første mulige utbyggingsområde for større etableringer etter boligområdene mot sentrumskjernen. Fra før er 

det etablert plasskrevende varehandel i form av bilforretning, landbruksmaskiner og bilpleie på Århusmoen. 

Det er en målsetning at bærebjelken for handel i Seljord i hovedsak skal være på Vekan og Brøløs, men 

sentrumsområdet egner seg ikke godt for etableringer med stort areal- og logistikkbehov, med stor andel 

større kjøretøy. Forslagsstiller kan heller ikke se at det er avsatt andre egnede områder for slik virksomhet 

nærmere kjernen av sentrum. Vi er også kjent med at det pågår diskusjoner rundt fremtidig arealknapphet 

for detaljvarehandel innenfor sentrumskjernen, der også deler av området er flomutsatt. Det kan i tillegg 

nevnes at det er et arbeid på gang med utbedring av veiforbindelsen med tilhørende gs-vei mellom sentrum 

og Århusmoen, som binder områdene bedre sammen. 

Det er ikke vurdert at det er behov for konsekvensutredninger etter forskrift om konsekvensutredninger, men 

viktige tema for vurderinger av konsekvenser av endringen vil være trafikk og handel. 
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Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Stine Nyheim Folseraas, på epost 

stine.nyheim.folseraas@norconsult.com, eller telefon 90 92 54 12.  

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes til 

stine.nyheim.folseraas@norconsult.com, eller til Norconsult AS, Brøløsvegen 57, 3840 Seljord. Kopi sendes 

på epost til kommunen post@seljord.kommune.no, eller til Seljord kommune, Samfunnsutvikling og drift, 

Brøløsvegen 13A, 3840 Seljord. 

Frist for tilbakemelding settes til 15. august 2021. 

Igangsetting av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside.  

Hvis du har mottatt denne varslingen ved brev, men heller ønsker å motta framtidig kommunikasjon via 

epost, ber vi om en tilbakemelding på dette på konsulentens epost stine.nyheim.folseraas@norconsult.com 

med kopi til kommunens epost post@seljord.kommune.no. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Stine Nyheim Folseraas   
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