
www.cbre.no 
Registrert I Norge Org. nr. 958 963 629 MVA, Registrert kontor Dronning 

Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norway 

 

CBRE AS  
Bryggegata 9 
Postadresse: 

Postboks 1284, Vika 
0250 Oslo 

Norge 

Elverum kommune 
postmottak@elverum.kommune.no 
 
 
 
          
 
 

Oslo, 30. november 2018 
 
 
 

 
 
Innspill til byplanen for Elverum (Leiret) 
 
Vi viser til brev om offentlig ettersyn av kommunedelplanene for Elverum byområde og Leiret, og tilskriver 
Dem på vegne av vår oppdragsgiver Certas Energy Norway AS (Certas) som eier gnr. 30 bnr. 203 (Esso-
stasjonen i Storgata 27) i Elverum kommune. 
 
Vi ser av planforslaget at Certas’ eiendom er foreslått omregulert til sentrumsformål, og at det i 
planbestemmelsene er spesifisert at reguleringsformålet ikke vil tillate etablering av bensinstasjon. Vi legger 
til grunn at bestemmelsen innebærer at Certas ved søknadspliktige tiltak på sin eiendom derfor vil måtte be 
om dispensasjon fra reguleringsplanen. 
 
Certas har forståelse for at kommunen ønsker å legge forholdene til rette for en ønsket utvikling av Elverum 
sentrum. Certas har imidlertid liten forståelse for at kommunen ved sitt planforslag tar et ‘strupetak’ på en 
lovlig etablert virksomhet og dets arbeidsplasser ved i beste fall å skape usikkerhet/uforutsigbarhet og i 
verste fall vanskelig-/umuliggjøre nødvendig utvikling av nåværende virksomhet.  
 
Uten å ha kjennskap til reguleringstekniske spissfindigheter, mener Certas at planbestemmelsene for den 
aktuelle eiendommen primært må gi rom for å gjøre endringer ved eksisterende virksomhet/bygningsmasse 
uten å måtte søke om dispensasjon fra kommunedelplan/reguleringsplan. Sekundært må 
planbestemmelsene gi rom for høy alternativ utnyttelse av eiendommen til bolig/kontor/forretning slik at 
den ved en ev. nedleggelse av bensinstasjonen vil være et attraktivt eiendomsutviklingsobjekt. Vi tillater oss i 
denne sammenheng å bemerke at både sanering av eksisterende stasjon og etablering av ny stasjon på 
alternativ lokasjon vil være svært kostnadskrevende for Certas, og følgelig at Certas vil være avhengig av at 
et ev. salg av eiendommen vil være regningssvarende. 
 
Uten å ha finstudert forslaget til byplan, eller andre reguleringsplaner i Elverum kommune, tillater vi oss å 
‘etterlyse’ alternative (og attraktive) lokasjoner med reguleringsformål som gir rom for etablering og 
utvikling av bensinstasjon. 
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