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 Varsel om utvidelse av plangrense for endring av plan på Århusmoen 

i Seljord kommune, plan ID 20210001 

Det vises til varsel om oppstart av arbeid med endring av arealformål på Århusmoen felt C, datert 

24.06.2021.  

Det varsles herved om at plangrensa utvides til å omfatte en større del av området, se vedlagte kart. Utover 

det er hensikten med endringen den samme, nemlig å endre arealformål for å legge til rette for industri 

kombinert med handel for plasskrevende varer, verksted og lager inkludert eventuelle tilhørende kontor, 

samt øke byggehøyde fra 9 (gitt i dispensasjon) til 10 meter. Det vil også være aktuelt å oppdatere 

utnyttelsesgraden i gjeldende plan etter gjeldende veileder og moderne drift. 

Reguleringsendringen omfatter nå gnr/bnr 56/9, 60/8, 60/9, 60/11, 60/12, 60/14, 60/22 og 60/30. 

Varselet om utvidet plangrense er sendt til samme adresseliste som sist, med tillegg av Mattilsynet, og i lokal 

avis. Varselet finnes også på kommunens hjemmesider. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Norconsult AS v/Stine Nyheim Folseraas, på epost 

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

Allerede innkomne innspill tas med som innspill til saken. Nye innspill eller synspunkter som følge av utvidet 

plangrense 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 20.desember 2021. 

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   

  

Til varslingsliste 
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Vedlegg: 

1. Oversiktskart 

2. Kart som viser planområdets avgrensning 

3. Varslingsliste 

4. Referat fra oppstartsmøte med kommunen (til regionale myndigheter) 

5. Sosifil (til regionale myndigheter) 


