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1. BAKGRUNN 

1.1  Tiltakshaver og forslagsstiller 

Reguleringsplanforslaget fremmes av Plan1 AS på vegne av JST Invest AS. Reguleringsplanen 
fremmes som en privat detaljregulering. 

1.2  Bakgrunnen for og hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny boligbebyggelse på eiendommen. 
Dette foreslås anlagt som frittliggende småhusbebyggelse, og det stilles krav til at ny bebyggelse 
tilpasses strøkskarakteren hva angår takvinkel, takform og bygningshøyde. 
 

2. PLANSTATUS, SAMT FORHOLDET TIL ANDRE GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 

2.1 Forhold til gjeldende arealplaner 

Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Elverum byområde (vedtatt 28.08.2019) avsatt til 
sentrumsformål og grønnstruktur.  
 

        
Utsnitt, Kommunedelplan for Elverum byområde, med plassering av Skansebu markert med rød stiplet strek. 

 
I kommunedelplanen er Skansen omfattet av hensynssone for kulturmiljø, og følger opp 
reguleringsplanen for Grindalen gård. 
 
Planområdet er på 2,8 dekar og består av 12/47 og 65, samt del av kommunalveggrunn gnr/ bnr 
13/1050.  Arealet er ikke regulert. 

2.2  Konsekvensutredning 

Detaljreguleringen vil i all hovedsak være en videreføring av dagens arealbruk, med noen 
justeringer. Disse endringene vil ikke ha vesentlig virkning for miljø og samfunn. I samråd med 
Elverum kommune er det derfor kommet fram til at det ikke er krav om konsekvensutredning i 
henholdt til PBL kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning gjeldende fra 
01.07.17. 
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1  Beliggenhet og avgrensning  

Planområdet ligger på nordlige del av Vestad, ca 400m nord for Elverum stasjon.  
 

 

3.2  Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg 

Grindalsvegen 105 har adkomst via kommunal stikkveg fra Grindalsvegen. Det har vært en enebolig 
med garasjen på eiendommen tidligere, men denne er nå fjernet. 
 
Tilgrensende områder 
Mot nord ligger Grindalsskansen, som er et kulturminne og et tur- / parkområde. Arealene vest og 
sør for eiendommen domineres av villabebyggelse på romslige tomter. På grunn av at mye av 
omkringliggende bebyggelse er fra begynnelsen av 1900-tallet, vurderes det å ha et særpreg med 
nokså ensartet uttrykk. 
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Det er ikke tilrettelagt parkeringsareal brukere av Grindalsskansen som turområde. Elverum 
kommune har vurdert at dette med fordel kan vurderes som en del av planarbeidet for Skansebu, og 
har innarbeidet mulig plass for dette i sin avgrensning av planområdet for detaljreguleringen. 
 

 
Kartutsnitt fra «Registreringer for Sentrumsplan Vestad nord», desember 2005 

3.3  Veg- og trafikkforhold 

Planområdet har adkomst fra den kommunale vegen Grindalsvegen. Trafikkbelastningen på denne 
vegen er ikke kjent, og i utgangspunktet er vegen en blindveg som skulle tilsi liten trafikk. Fra 
beboere i området er det imidlertid meldt om at vegen til en viss grad benyttes som snarveg mot 
dagens Rv3 (via Furuvegen, Langslettvegen og Markvegen) ved mye trafikk gjennom Elverum på Rv 
25. Skiltet fartsgrense på 50 km/t. 
Det er ikke fortau eller gang-/sykkelveg langs Grindalsvegen. 

3.4  Kommunal infrastruktur og høyspentkabler 

Det er tilkoblingsmuligheter for offentlig vann- og avløpssystem innenfor planområdet. Det er ingen 
høyspentlinjer i eller ved planområdet, men lavspentlinjer, og kabler langs Grindalsvegen. Overvann 
skal håndteres, fordrøyes og infiltreres internt på området. 

3.5  Offentlige og private servicefunksjoner 

Storgata ligger ca 1,1 km fra planområdet, som definerer bykjernen, Leiret, med godt kollektivtilbud 
og et bredt utvalg av private og offentlige tjenestetilbud. Planområdet ligger ca 400m nord for 
stasjonen i luftlinje, men gangavstanden er ca 650m.  

3.6  Grønnstruktur 

Grindalsskansen er i gjeldende kommunedelplan avsatt til grønnstruktur. I tillegg har Elverum 
kommune signalisert at det ønskes regulert en sone langs Glomma til grønnstruktur med tanke på en 
mulig fremtidig stiforbindelse her. 
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3.7  Grunnforhold, terrengforhold og vegetasjon 

I henhold til data fra Norges geologiske undersøkelser er det elveavsetning (fluviale avsetninger) 
over berggrunnen. Berggrunnen består av granittisk gneis. Arealet som reguleres er den del av et 
større område med sikker avsetning av sand og grus, men det er registrert som lite viktig.  
Det er ikke grunnvannsbrønner, registrert kvikkleire, alunskifer eller skredhendelse i området. 
Planområdet er i det alt vesentlige flatt, på kotehøyde c+188 moh, med unntak av skråningen mot 
Glomma i øst, som utgjør en høydeforskjell på ca 8 m. 
 

 
 

3.8  Vannbalanse 

Selv om planområdets ligger inntil Glomma, gjør den anselige høydeforskjellen til den vanlige 
vannstanden at byggeområdet ikke er å betrakte som flomutsatt. Det er ikke vann eller vannveger 
innenfor planområdet. Løsmassene består av elveavsetninger med god infiltrasjonsevne, og det 
vurderes uproblematisk å tilrettelegge for at overvann håndteres lokalt. 
 
Grindalsvegen 105 er ifølge NVEs karttjenester omfattet av en aktsomhetssone for flom. Det er i 
forbindelse med byplanarbeidet gjennomført en flomsonekartlegging for 200-årsflom i Glomma. 
Resultatet av denne beregningen ble innarbeidet som faresone for flom i plankartene for byplanen. 
Dette er også innarbeidet i planforslaget for detaljreguleringen for Skansebu. 

3.9  Miljøbelastninger området er eksponert for 

Radon  
Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Elverum 
kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen «Radon 2000/2001». Denne 
kartleggingen viste at planområdet er en del av det området hvor kun 0-5 % av målingene hadde 
over 200 Bq/m3 radon i luft. Det er dermed lav sannsynlighet for forhøyede radonkonsentrasjoner i 
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inneluft. Forebyggende tiltak mot radon i fremtidig bebyggelse ivaretas av TEK 17, og vil vurderes 
nærmere under byggesaksbehandling. Det er ikke registrert alunskifer i området.  
 
Støy 
Det er lite som tyder på at Grindalsvegen 105 er utsatt for støy, hverken fra vegtrafikk eller 
jernbane. Fartsgrensen på de omkringliggende kommunale vegene er 50 km/t. Det er ikke oppgitt 
ÅDT i nasjonal vegdatabank, og det er heller ikke kjente trafikktellinger i området. Trolig tilsier 
fartsgrenser og trafikkmengde at planområdet ikke utsettes for vesentlig støy fra de kommunale 
vegene. Det er derfor ikke utarbeidet en støyberegning i tilknytning til planarbeidet. 

3.10 Biologisk mangfold 

Iht. Arealis-data (miljødirektoratet), miljøstatus.no og kommunens temakart er det ikke registrert 
truede eller sårbare arter (se også eget skjema ”Sjekkliste naturmangfoldloven”). 

3.11  Landbruksinteresser 

Det er ikke dyrka eller dyrkbar mark innenfor planområdet.  
 
 
4. PLANPROSESSEN 
 

4.1  Oppstart av planarbeid 
Den 15.10.19 ble det avholdt oppstartsmøte med Elverum kommune. På møtet var representanter 
fra Elverum kommune, grunneier/tiltakshaver og Plan1 AS til stede, og føringer for det videre 
planarbeidet ble lagt. Kommunen vurderte at det var behov for å innkalle til et orienteringsmøte om 
plansaken før utsendelse av oppstartsvarsel. Dette ble avholdt den 11.11.2019 på kommunehuset 
Folkvang. 
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Østlendingen den 21.11.19, samt sendt direkte i 
brev datert 19.11.19 til berørte offentlige myndigheter, naboer og gjenboere iht. liste mottatt fra 
kommunen. Varsel om oppstart ble også kunngjort på kommunens og Plan1 sin hjemmeside. 
 
Frist for å komme med synspunkter som kunne ha betydning for saken ble satt til 20.12.19.  
I forbindelse med varsel om oppstart kom det uttalelser fra Statens vegvesen, Hedmark 
fylkeskommune, Eidsiva Nett, Eidsiva bioenergi, Skansens venner og 2 naboer. Uttalelsene er 
oppsummert og kommentert nedenfor. Kopi av alle merknadene følger vedlagt planbeskrivelsen ved 
oversendelse til Elverum kommune.  
 
I reguleringsplanforslaget er føringene fra Elverum kommune, samt innkomne merknader i størst 
mulig grad søkt ivaretatt. 
 

4.2 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer  
Statens vegvesen region øst, e-post den 05.12.19 
Statens vegvesen legger til grunn at løsninger for kryss/avkjørsel utarbeides i henhold til våre 
håndbøker, og kravene til frisikt i håndbok N100 følges. Statens vegvesen er ellers opptatt av sikker 
skoleveg og fremkommelighet for gående og syklende, og ber om at dette belyses og ivaretas i det 
videre planarbeidet.  
 
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader til oppstartsvarselet. 
 

Kommentar: 
Kryssløsninger og krav til frisikt er ivaretatt i tråd med håndbok N100. Planforslaget er i 
utgangspunktet utarbeidet for å bebygge en enkelt tomt på drøyt 1 dekar innerst i en 
blindveg. Løsninger for sikker skoleveg og fremkommelighet for gående og syklende vurderes 
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å være et tema som hører hjemme i en planprosess for større deler av Vestad, og det er ikke 
foreslått løsninger for dette i planen. 

 
Hedmark Fylkeskommune, brev datert 12.12.19 
Kommunen har i planprosessen med kommunedelplan for Elverum byområde vist til intensjoner om 
å utarbeide egen plan for Vestad for å få til en god helhetlig utvikling av området og få på plass 
gode koblinger med Leiret sentrum, jernbanestasjonen, Glomma og øvrige områder. Varsel om 
oppstart av detaljreguleringsplan for Skansebu, Grindalsvegen 105, foregriper ny plan og vil kunne 
legge begrensninger for kommunens helhetlige vurderinger av Vestad. Fylkesdirektøren oppfordrer 
kommunen å avvente reguleringsplanprosessen i påvente av ny plan.  
  
Dersom kommunen likevel velger å gå videre med planprosessen for Skansebu, Grindalsvegen 105, 
er det viktig at det tilrettelegges for gode leke-, uteopphold- og grøntarealer, med detaljerte 
bestemmelser til hvordan områdene skal opparbeides og tilhørende rekkefølgekrav. 
 
Situasjonsplan og skisser for boligene fra forslagsstiller viser at ny bebyggelse ikke er spesielt 
tilpasset strøket. Skissene viser valma tak, men ingen andre tak i området har den formen. De gamle 
husene i strøket er etter vår vurdering av høyere arkitektonisk kvalitet. Den ønskede nye 
bebyggelsen er dessuten presset inn på en eneboligeiendom som fremstår som for liten. 
Fylkesdirektøren merker seg at det ikke er samsvar i %-BYA i situasjonsplanen og planinitiativ-
dokumentet. Parkeringsplassen blir lagt der det i dag er et skogholt, på veg til Skansen. En sti går 
forbi og forblir uberørt.  
  
Tilpassing til eksisterende bebyggelse i området vil være av stor betydning for de estetiske verdiene 
strøket har i dag. Det må her sees på planbestemmelser som sikrer god integrering av ny 
bebyggelse med øvrig eneboligbebyggelse i strøket og som medfører at hensynet til Glomma, 
Skansen og landskapet ivaretas.  
  
Fylkesdirektøren forutsetter videre at vann- og avløp, overvannshåndtering, veg- og 
parkeringsløsninger samt universell utforming blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og at det 
tilrettelegges for medvirkning så tidlig som mulig i planprosessen.   
  
Viser for øvrig til rundskriv T-2/08 «Om barn og planlegging» og viktigheten av at barn og unges 
interesser blir spesielt ivaretatt i planleggingen. 
 
I henhold til våre arkivopplysninger er det ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor det 
aktuelle området eller i umiddelbar nærhet. Det finnes “LIDAR-data” over omsøkte areal og det er 
ikke oppdaget spor etter normalt relativt godt synlige kulturminner som eksempelvis fangstgroper og 
kullgroper i disse dataene. På grunnlag av ovennevnte vurderes det ikke som nødvendig å foreta 
arkeologisk registrering i saken. 
 
Fylkesdirektøren må likevel ta forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, derav 
kulturminner under markoverflaten. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 
kjent med denne bestemmelse. 
 

Kommentar: 
Skissene som fulgte planinitiativet viste småhusbebyggelse. Takkonstruksjonene kan 
forenkles med ensartede takstoler og brattere takvinkel for bedre å falle inn i strøks-
karakteren. Situasjonsplanen som fylkeskommunen fikk tilsendt på forespørsel var justert 
som følge av oppstartsmøtet med kommunen, der det fremkom at et belte av eiendommene 
nærmest elva måtte reguleres som grønnstruktur. Dette medførte en reduksjon av arealet 
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som danner grunnlag for beregning av utnyttelse, sett i forhold til skissen som fulgte 
planinitiativet før nevnte møte. Derved endres forutsetningene for beregning av %-BYA, uten 
at foreslått bebyggelse er endret. Dette fremgår også av kommunens referat fra 
oppstartsmøtet.  
Flere av eiendommene innenfor strøket med gammel trehusbebyggelse på Vestad (se pkt 
3.2) har en utnyttelse (%BYA) på mellom 25 og 30%, og en av boligeiendommene som 
grenser inntil planområdet har en utnyttelse over 35%. Dernest kan bemerkes at 
utnyttelsestallet på planområdet er fremkommet blant annet som følge av at deler av 
eiendommen reguleres som grønnstruktur. Dette er det ingen av de eiendommene man 
sammenligner med som har. 
Når det gjelder strøkskarakter mener vi at volum og form har stor betydning. Foreløpig 
planlagte bygg på planområdet har et fotavtrykk på ca 145 kvm. Dette utgjør nok noe i 
nærheten av et gjennomsnitt for bolighus i strøket i dag, og oppfattes ikke å skille seg ut på 
en uheldig måte. 
Vann- og avløp, overvannshåndtering, veg- og parkeringsløsninger samt universell utforming 
og hensyn til barn- og unge blir ivaretatt i planen. Det er avholdt orienteringsmøte for naboer 
i forkant av varsel om oppstart av planarbeid. Det vurderes tilrettelegging for medvirkning i 
tidligfase er tilfredsstillende. 
Planforslaget tilrettelegger for 4 nye boenheter, som alle vil ha private utearealer på 
bakkeplan. Det er ikke foreslått rekkefølgekrav til opparbeidelse av disse. 
En bestemmelse vedrørende mulige uregistrerte kulturminner i grunnen innarbeides, slik 
fylkeskommunen krever. 

 
 
Eidsiva Nett AS, brev datert 13.11.19 
Vi viser til utsendt varsel den 19.11.2019 vedr. oppstart av planarbeid for detaljregulering av 
Skansebu, Grindalsvegen 105 i Elverum kommune. 
 
Eidsiva Nett AS (EN) har noe elnett i planområdet som vist på vedlagte kartskisse. Langs 
Grindalsvegen ligger 2 stk. 11 kV kabler, vist som røde streker, samt lavspentkabel (i samme trasé). 
Lavspentkabel (blå, stiplet strek) krysser dessuten vegen inn til Grindalsvegen 105. Lavspent luftlinje 
er vist med blå heltrukne streker, mens lavspent kabelfordelingsskap er vist som blå rektangler. 
 
Før utbyggingen starter opp må EN kontaktes for planlegging av strømtilknytning til de nye boligene. 
Det må også avklares om strømforsyningen til eksisterende boliger/anlegg blir berørt, og om noe ev. 
må gjøres om eller flyttes på. Kostnader for dette må dekkes av utbygger så sant det ikke foreligger 
annen avtale. Ved graving nær kabler, vil EN etter forespørsel påvise kablenes nøyaktige 
beliggenhet. 
 
Skulle det være behov for ytterligere opplysninger fra oss, er det bare å ta kontakt. 
 

Kommentar: 
Innspillet fra Eidsiva Nett er oversendt tiltakshaver som vil følge opp merknadene i den videre 
planleggingen og detaljeringen. 

 
Eidsiva bioenergi AS, e-post den 13.11.19 
Tiltaket er imidlertid lite i omfang (under 500 m2 oppvarmet areal), så Eidsiva Bioenergi vil hevde at 
tilknytningsplikten ikke skal pålegges dette prosjektet. Det vil rett og slett ikke være samfunns-
økonomisk lønnsomt å gjennomføre tilknytning til fjernvarme for dette prosjektet. Etter fjernvarme-
selskapets vurdering skal det heller ikke kreves dispensasjonssøknad fra tilknytningsplikten for så 
små prosjekter. 
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Kommentar: 
 Tas til orientering. 
 
 
Skansens venner, brev datert 19.12.2019 
Vi takker for informasjon pr post og på møte 11.12.19 ang planinitiativ for Skansebu. Vi er positive til 
utvikling av eiendommen, og synes det er fint at det ønskes dialog!   
  
Vi har stusset litt på hvorfor ikke utvikling av den aktuelle eiendommen kunne avvente reguleringen 
av hele området, all den tid regulering her nødvendigvis legger føringer for andre eiendommer. 
Således blir det jo å foregripe reguleringsplanen som er på trappene for hele Skansen. Når det ikke 
ble gjort, må vi stole på at kommunen har mulige verneinteresser i bakhodet.  
 
Skansen et flittig brukt grøntområde. I vårt innspill til plan for området foreslo vi en do, som det var 
her tidligere, flere benker osv, for å videreføre denne fine bruken av området. Vi tror den bidrar 
både til glede, opplevelser og folkehelse, og det ønsker vi også fremover.  
  
Å legge til rette for mer biltrafikk inn på Grindalsskansen tror vi ikke bidrar til denne utviklingen. Å 
utvide veien, slik det nå skal bli muligheter for i reguleringsplanen, og å anlegge p-plasser inne på 
selve det vernede område med historie fra 1600-tallet, tror vi er feil bruk av ressurser. Det at dette 
er et trygt område i god avstand fra biltrafikk, tror vi er noe av grunnen til at området er et så 
populært turmål både for de små og dem som skal passe på. Et langt bedre tiltak, kunne vært å lage 
et fortau i Grindalsveien.  
Om kommunen har bestemt seg for å legge til rette for økt bruk av bil, foreslår vi at parkering, med 
unntak av HC, skjer i trygg avstand fra selve Grindalsskansen. Vårt forslag er å benytte Tatersnippen 
til dette, dvs området vest for Grindalsveien, nord for avkjørselen til Grindalen gård. Dette ville jo 
også løse utbyggers utfordringer med gjesteparkering, istedenfor at den blir løst på bekostning av 
fellesområdet og vernet mark.   
  
Vi kan ikke forstå annet enn at behovet for å regulere bredere vei og parkeringsplasser oppstår i og 
med den påtenkte utbyggingstettheten på Skansebu. Utbygger kan få 30, ja kanskje 35% 
utnyttelsesgrad og fire boenheter på en i Skansen-sammenheng liten tomt. 30% er den nylig 
vedtatte utnyttelsesgraden i byplanen, altså for bykjernen i Elverum, som Vestad ikke ble del av. 
Men denne graden er langt unna det som preger de gamle eiendommene på Skansen. 
Utnyttelsesgraden her er liten. Vi synes det er fornuftig, og mulig, å kunne bygge ut mer på 
Skansen, men uten å ødelegge strøkets karakter. Da må utnyttelsesgraden modereres, til f eks 25%. 
Slik det er nå vil det bryte med byggeskikken i det historiske området og ta lys og luft fra både 
friområdet og de gamle husene.   
  
Å moderere utnyttelsesgraden vil løse mye. Vi får mindre bilkjøring. Tomten ville bli flott med en fin 
enebolig. To små eneboliger ville bli tett, men ok. Fire boenheter syns vi er for mye.  
  
Vi har ellers hatt et konstruktivt møte med utbygger, og skjønt det slik at han ikke planlegger noen 
breddeutvidelse av veien i forbindelse med utbygging av Skansebu, men at dette er noe kommunen 
ønsker å regulere inn som en mulighet senere. Muligheter for tilpasning til byggeskikken hos de eldre 
husene/Peder Bredesen-stilen. Vi anser de spisse mønevinklene som en signatur her på Skansen. 
Derfor anbefaler vi å bytte ut valmtaket med et saltak med minst 40 graders vinkel. Dette er, etter 
vår foto/linjal-måling, vinkelen på taket på Skjold, den mest forseggjorte Bredesen-huset i 
Grindalsveien 93. Vinklene i strøket er ellers fra i underkant av 40 til i overkant av 50 grader.  
  
Vi støtter også utbyggers forslag om at veistubben får vikeplikt for Grindalsveien, slik at frisiktlinjen i 
hagen til Grindalsveien 101 begrenses. Vi er oppmerksom på SØIRs behov for vendehammer. Om 
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denne må realiseres, ber vi om at denne ikke kombineres med p-plasser. Vi ber at den lages så 
skånsomt som mulig, for eksempel heller grus enn asfalt. 
  
Kort sagt ber vi dere vurdere trafikk, utnyttelsesgrad og utforming av nybygg på Skansebu i tråd 
med det som kan bli et fint historisk strøk med sjel. Slik kan alle parter bidra til en fin utvikling på 
Skansen, til glede for hele byen. 
 

Kommentar: 
Utarbeidelsen av en helhetlig reguleringsplan for Vestad har vært underveis lenge, uten 
tilfredsstillende fremdrift eller avklaringer. Det har også lenge vært ønske om å avklare 
rammene for tiltak på Grindalsvegen 105. Elverum kommune har nå åpnet for å avklare dette 
gjennom utarbeidelse av detaljregulering for eiendommen. 
Stikkvegen inn til eiendommen fra Grindalsvegen, samt mulig areal for parkering for 
besøkende til Skansen er tatt med i planarbeidet i samråd med Elverum kommune, og ligger 
på kommunal grunn. Parkering til planlagte boenheter skal løses på egen grunn.  
Det foreslås en høyere utnyttelsesgrad enn det som gjelder de fleste eiendommene med 
gammel bebyggelse i dag. Planområdet ligger imidlertid slik til at det er lite innsyn fra 
Grindalsvegen, og vil derved i liten grad få innvirkning på inntrykket av strøket for 
forbipasserende. Flere av eiendommene innenfor strøket med gammel trehusbebyggelse på 
Vestad (se pkt 3.2) har en utnyttelse (%BYA) på mellom 25 og 30%, og en av boligeiendom-
mene som grenser inntil planområdet har en utnyttelse over 35%. Dernest kan bemerkes at 
utnyttelsestallet på planområdet er fremkommet blant annet som følge av at deler av 
eiendommen reguleres som grønnstruktur. Dette er det ingen av de eiendommene man 
sammenligner med som har. 
Når det gjelder strøkskarakter mener vi at volum og form har stor betydning. Foreløpig 
planlagte bygg på planområdet har et fotavtrykk på ca 145 kvm. Dette utgjør nok noe i 
nærheten av et gjennomsnitt for bolighus i strøket i dag, og oppfattes ikke å skille seg ut på 
en uheldig måte. 
 
Takform og takvinkel kan tilpasses så det passer bedre med den gamle bebyggelsen, 
forutsatt at dette ikke medføre konflikt med ønsket høydebegrensning. Da vegen er 
kommunal, er det Elverum kommune som tar stilling til hvilken vikeplikt-ordning som skal 
legges til grunn i krysset mellom Grindalsvegen og stikkvegen. Det er avklart at dagens 
ordning med høyreregel skal endres, og det skal settes opp vikeplikt-skilt i stikkvegen slik at 
trafikken her har vikeplikt for trafikken på Grindalsvegen. Det er foreslått frisiktlinjer i henhold 
til dette. Tilsvarende er muligheten for snu-løsning for renovasjonskjøretøy innarbeidet i 
samråd med Elverum kommune. SØIR vil få mulighet for å vurdere planforslaget i forbindelse 
med offentlig ettersyn. 

 
Anne-Lill Hoel, brev datert 17.12.2019 
Aller først vil jeg meddele dere om at jeg er imot reguleringsplanen som er skissert. 
 
Som en forklaring på dette, virker det som ulike regler gjelder for ulike eiendommer, veier og 
personer. Det har jeg problemer med å forstå. Om det skal bygges flere hus på Grindalsveien 105, 
må de samme reglene også gjelde Bruksveien 4. Om veien til Grindalsskansen skal utvides, bør også 
gjelde de andre sideveiene til Grindalsveien.  
 
Når det gjelder selve utseendet/stilen på huset/ -ene, må det legges til grunn at det nye som bygges 
må ha en lik form som de gamle husene rundt. Dette må det tas hensyn til spesielt med formen på 
takene. 
 
Parkeringsplasser på Skansen ble vi informert om på møtet den 11. november – 19. Utbygger/ 
kommunen mente det var behov for 8 plasser. Dette gir ikke mening, da det sjelden er mange på 
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området samtidig. Disse eventuelle parkeringsplassene vil sannsynlig bli brukt som gjesteparkering 
eller parkering for de som skal bo på 105. De får parkere inne på eiendommen slik som oss andre. 
En parkeringsplass er ikke det samme som en snuplass for f.eks. SØIR. 
 
Noe annet jeg ikke forstår, er hvorfor skal veien utvides? Da må dette gjelde alle sideveiene til 
Grindalsveien, f.eks. Bruksveien. Hva er forskjellene? 
 
Når det gjelder min eiendom, Grindalsveien 101, som ligger på hjørnet av Grindalsveien og veien til 
Grindalsskansen, vil jeg vite i god tid hva som er eventuelle planer fordi jeg har både hekk og gjerde. 
Jeg har vært i kommunen og snakket med Johnny Stensåsen, men han kunne ikke svare meg på 
disse planene, derfor vil jeg etter jul ta kontakt med Charlotte Suren vedr. min eiendom, der jeg 
forventer å få informasjon om kommunens forslag, og hva det vil innebære for meg. Jeg håper dere 
imøtekommer dette, og ikke noe blir gjort før vi blir enige. 
 

Kommentar: 
Planprosessen og planforslaget gjelder for Grindalsvegen 105. Utviklingsmuligheter for andre 
eiendommer må behandles i annen sammenheng. 
Grindalsvegen er en kommunal veg, og det gjelder også stikkvegen inn mot eiendommen. 
Kommunens ønske om mulig breddeutvidelse av vegen er foreslått på kommunens grunn. 
Skisser av påtenkt bebyggelse har vært av foreløpig karakter. Takkonstruksjonene kan 
forenkles med ensartede takstoler og brattere takvinkel for bedre å falle inn i 
strøkskarakteren. Mulighet for parkering for besøkende til Skansen, er et moment som 
kommunen har ønsket vurdert i planarbeidet. På skissene til møtet den 11.11.19, var det vist 
slike p-plasser på hele arealet som kommunen hadde fastsatt i sin planavgrensning. Dette er 
senere foreslått redusert til 3 p-plasser, hvorav 1 HC-plass. 
Det er Elverum kommune som tar stilling til hvilken vikeplikt-ordning som skal legges til grunn 
i krysset mellom Grindalsvegen og stikkvegen. Det er avklart at dagens ordning med 
høyreregel skal endres, og det skal settes opp vikeplikt-skilt i stikkvegen slik at trafikken her 
har vikeplikt for trafikken på Grindalsvegen. Det er foreslått frisiktlinjer i henhold til dette. 

 
 
Trine og Helge Nystuen, epost den 17.12.2019 
Vi ønsker ikke fortetting i dette området. Dette er et område bestående av eldre eneboliger med lik 
byggestil - takvinkel. Kommunen angir at ny bebyggelse skal tilpasses eksisterende. Vi undrer da på 
hvordan kommunen kan gi tillatelse til at det bygges 2 tomannsboliger på tomten med utnyttelses-
grad på 30 - 35 %. Utnyttelsesgraden bør ikke over ca 25%. Hvis kommunen skal ta hensyn til 
områdets karakter, bør det kun tillates å bygge 1 stk enebolig eller 1 stk tomannsbolig. Boligen må 
også settes opp med saltak og ikke valmet tak som det ble vist på møtet.  
 
Videre ble det nevnt at det må lages parkeringsplasser i parken - Skansen - som skal være for 
besøkende i parken. Dette har det ikke vært behov for. Vi kan ikke forstå hvorfor dette plutselig 
trengs nå. Dette tolkes som parkering for beboere og besøkende av ny bolig. Dette er vi sterkt imot!  
 
Kommunen hevder at SØIR ønsker snuplass. De ønsker ikke at dette er på en parkeringsplass da den 
kan være opptatt. Det kan da evt gruslegges en plass i flukt med byggetomten. Vi ønsker ikke at 
Skansen skal berøres mer enn dette!  
 
Det har også kommet forslag om å utvide veien. Vi mener dette er unødvendig. Det bør heller 
innføres vikeplikt. Tomten til Grindalsvegen 101 berøres dermed ikke.  
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Kommentar: 
Flere av eiendommene innenfor strøket med gammel trehusbebyggelse på Vestad (se pkt 
3.2) har en utnyttelse (%BYA) på mellom 25 og 30%, og en av boligeiendommene som 
grenser inntil planområdet har en utnyttelse over 35%. Dernest kan bemerkes at 
utnyttelsestallet på planområdet er fremkommet blant annet som følge av at deler av 
eiendommen reguleres som grønnstruktur. Dette er det ingen av de eiendommene man 
sammenligner med som har.  
Skisser av påtenkt bebyggelse har vært av foreløpig karakter. Takkonstruksjonene kan 
forenkles med ensartede takstoler og brattere takvinkel for bedre å falle inn i strøks-
karakteren. 
Mulighet for parkering for besøkende til Skansen, er et moment som kommunen har ønsket 
vurdert i planarbeidet. På skissene til møtet den 11.11.19, var det vist slike p-plasser på hele 
arealet som kommunen hadde fastsatt i sin planavgrensning. Dette er senere foreslått 
redusert til 3 p-plasser, hvorav 1 HC-plass. 
Grindalsvegen er en kommunal veg, og det gjelder også stikkvegen inn mot eiendommen. 
Kommunens ønske om mulig breddeutvidelse av vegen er foreslått på kommunens grunn. 
Det er Elverum kommune som tar stilling til hvilken vikeplikt-ordning som skal legges til grunn 
i krysset mellom Grindalsvegen og stikkvegen. Det er avklart at dagens ordning med 
høyreregel skal endres, og det skal settes opp vikeplikt-skilt i stikkvegen slik at trafikken her 
har vikeplikt for trafikken på Grindalsvegen. Det er foreslått frisiktlinjer i henhold til dette.. 

 
 
5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

5.1  Reguleringsformål og arealoppgave 
 

Arealtabell   

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m²) 

1110 - Boligbebyggelse 0,8 

1111 – Frittliggende småhusbebyggelse (2) 1111 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (m²) 

2011 - Kjøreveg (2) 585 

2019 - Annen veggrunn - grøntareal (4) 489 

2082 - Parkeringsplasser 133 

    

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (m²) 

3020 - Naturområde 321 

    

Totalt alle kategorier:  2640 
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Detaljregulering for Skansebu, revidert 22.06.20 

5.2 Bebyggelse og anlegg  

Det foreslås at ca 1,1 dekar av tomten reguleres til byggeområde boligformål, med frittliggende 
småhusbebyggelse. Maksimal tillatt utnyttelsesgrad er foreslått til %-BYA = 35 %, og det er i 
bestemmelsene innarbeidet krav til at boligbebyggelse skal ha maksimalt fotavtrykk på 120 kvm. Det 
er i bestemmelsene foreslått krav til 1,5 p-plasser pr boenhet, der 1 p-plass pr boenhet skal være 
under tak. Det er krav til at hustak skal utformes med saltak, med minste takvinkel på 30 grader. 
 
Ny bebyggelse tillates oppført med maks tillatt mønehøyde på 10 m over gjennomsnittlig planert 
terreng. Dette foreslås for å gi rom for en takvinkel på opp mot 40 grader, kombinert med at det er 
ønskelig å utnytte bygningenes 2. etasje så godt som mulig. Noe av omkringliggende bebyggelse har 
tilsvarende mønehøyder, der Grindalsvegen 101 og 107A ser ut til å være høyest med omkring 
registrert mønehøyde på kote 197,87. 
 
Det er krav om at det ifm. byggesak skal lages situasjonsplan, fasadetegninger, illustrasjon som viser 
bebyggelsens utforming med innganger og uteareal, bil- og sykkelparkering, løsning for renovasjon, 
overvannshåndtering, terrengbearbeidelse og snøhåndtering. Planene skal godkjennes av 
kommunen. 

5.3  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Planområdet omfatter stikkveg fra Grindalsvegen samt forslag til parkeringsløsning for besøkende til 
Skansen. I samråd med Elverum kommune foreslås frisiktlinjer i krysset endret fra dagens løsning 
basert på høyreregelen, til vikeplikt for trafikk på Grindalsvegen og frisiktlinjer i henhold til det. 
Bredden på stikkvegen er foreslått regulert på 4 m, og det er i samråd med kommunen foreslått 
regulert 3 p-plasser for besøkende til Skansen. Den foreslåtte parkeringskapasiteten er basert på en 
skjønnsvurdering, og ikke en analyse av behov. 
Muligheter for tilkobling til vann- og avløpssystem er avklart. Avløpsledning ligger i vestre eiendoms-
grense og tilkobling til denne ledningen kan skje her. Tilkobling for vannforsyning må skje fra privat 
stikkledning som ligger i adkomstvegen. 

5.4  Grønnstruktur 

I samråd med Elverum kommune er det foreslått et belte med grønnstruktur i skrångingen langs 
Glomma. Dette utgjør en buffersone langs elva, både for å ivareta varierende vannstand, men også 
for å ivareta biologisk mangfold. Videre vil en eventuell fremtidig stiforbindelse langs elva kunne 
anlegges i denne sonen, etter nærmere signert omforent avtale med grunneier. 
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5.5  Hensynssoner 

Det er regulert faresone (H320) for flom langs Glomma. Dette tilsvarer flomsonene som er 
innarbeidet i kommunedelplanen for Elverum byområde i 2019. Faresonen berører ikke foreslåtte 
byggeområder, og det vurderes at ny bebyggelse på planområdet vil ha tilfredsstillende sikkerhet 
mot flom i Glomma. 
I vestre ende av eiendommen er det lagt en spillvannsledning. Denne er det innarbeidet en 
infrastruktursone (H410) for på 4m bredde. Det er foreslått bestemmelser i tilknytning til denne 
infrastruktursonen, der det ikke tillates etablert bygninger eller anlegg innenfor denne sonen. 
 
 
6. KONSEKVENSER AV TILTAKET 

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og retningslinjer 

6.1.1 Kommuneplan for Elverum, gjeldende reguleringsplaner og kommunale føringer 
Planforslaget er i det alt vesentlige i samsvar med kommunedelplan Leiret vedtatt 28.08.2019, hvor 
området er avsatt til sentrumsområde og grønnstruktur. Planforslaget innebærer imidlertid ikke 
sentrumsbebyggelse, men frittliggende småhusbebyggelse, men med høyere utnyttelsesgrad enn 
omkringliggende bebyggelse. 
 
6.1.2 Konsekvensutredning 
Som nevnt er det i samråd med Elverum kommune konkludert med at det ikke er krav om 
konsekvensutredning ifm.  «Detaljregulering for Beredskapssenteret» i henhold til PBL kapittel 4, § 
4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 21.06.17. 
  
6.1.3 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planforslaget tilrettelegger for videreutvikling av boligstrøket på Vestad. Det er kort avstand til både 
det overordnede vegnettet, men også kort avstand fra øvrige deler av sentrum. Dette er med på å 
redusere transportbehovet. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging synes godt ivaretatt. 
 
6.1.4 «Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen» (PRP-BU) 
og rundskrivet T-2/08; «Om barn og planlegging». 
Planforslaget legger til rette for en effektiv utnyttelse, og går ikke på vesentlig bekostning av arealer 
som er registrert å ha betydning for barn og unge. Riktignok beslaglegges noe areal til foreslått 
parkering for Skansen, men det vurderes at dette også er med på å øke bruksverdien for brukere 
som bor utenfor gangavstand til området.  
 
Reguleringsplanforslaget synes å påvirke barn- og unges interesser i liten grad. 
 
6.1.5 Universell utforming 
Bestemmelsene sier at det ved utbygging og utforming av anlegg skal sikres god tilgjengelighet for 
alle, og at bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av 
befolkningen som mulig. Det er satt av plass til etablering av HC-plass på parkeringsarealet for 
brukere av Skansen. 

6.2  Eksisterende bebyggelsesstruktur 

Bestemmelsene åpner for at hovedetasjer tillates med mønehøyde på opptil 10m over terreng, dvs 
opp til ca 198 moh. Eksisterende omkringliggende bebyggelse har sammenlignbare volum og høyder 
som reguleringsplanen legger til rette for, og det er krav til å tilpasse planlagt ny bebyggelse med 
eksisterende omkringliggende bebyggelse for å ivareta strøkskarakteren. Illustrasjoner av påtenkte 
byggevolumer sett i forhold til eksisterende bebyggelse er vist på neste side. 
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Bebyggelsens plassering uten naboer mot nord eller øst tilsier at de ikke vil påvirke sol- eller 
utsiktsforholdene til omkringliggende bebyggelse i negativ retning.  
 
Det er i bestemmelsene satt krav om at søknad om byggetillatelse skal inneholde situasjonsplan i 
1:500. Planen og illustrasjonene skal vise bebyggelsens plassering og utforming inkl. byggemateriale, 
løsning for renovasjon, overvannshåndtering, snølagring. Planene skal godkjennes av kommunen og 
skal foreligge samtidig som søknad om byggetillatelse. 
 

    
 

  
Illustrasjoner av mulig bebyggelse på planområdet. 

 
Mulig ny bebyggelse er vist med takvinkel på 40 grader, for å innordne seg uttrykket på eksisterende 
bebyggelse. Det er i bestemmelsene foreslått en maksimal mønehøyde på 10 m. 
 
Det er i bestemmelsene foreslått krav til at ny bebyggelse skal ha saltak, med takvinkel på mellom 
30 og 40 grader, og at taktekket skal være i matt, ikke-reflekterende materiale. Det skal etableres 
arker over balkonger og kledning på ny bebyggelse skal være i tre med stående panel. Videre er det 
i bestemmelsene foreslått at ny bebyggelse med tilhørende uterom skal ha god estetisk utforming, 
komplettere eksisterende bebyggelse og tilpasses bygningsmiljøet med dimensjonering og fasade-
oppdeling. 
 
Det vurderes at illustrasjonene viser at påtenkt bebyggelse har sammenlignbart bygningsvolum og 
takvinkel med øvrig bebyggelse i strøket, og at konsekvensene for eksisterende bebyggelse er små. 

6.3 Veg- og trafikkforhold 

Planforslaget regulerer i det alt vesentlige regulerer eksisterende situasjon hva angår veger og 
trafikkarealer. Unntaket er at stikkvegen fra Grindalsvegen inn til eiendommen, samt 
parkeringsplassene for besøkende til Skansen.  
Stikkvegen foreslås regulert med en bredde på 4m, mens den i dag er opparbeidet med en bredde 
på i underkant av 3,5m. Veggrunnen er imidlertid kommunal i en bredde på over 8m.  
Parkeringsplassene foreslås for besøkende som kommer til Skansen med bil, og det tilrettelegges for 
3 p-plasser. Dette innebærer et arealbeslag på omkring 200 kvm av grønnstrukturen innenfor 
Skanse-området. Det gir også en mulighet for tilrettelegging for vendehammer for renovasjons-
kjøretøy, og derved bedre trafikksikkerheten da rygging i større grad unngås. Som tidligere nevnt 
foreslås også vikepliktordningen i krysset mellom Grindalsvegen og stikkvegen inn til bolig-
eiendommene og Skansen endret fra dagens høyreregel, til skiltet vikeplikt for trafikken på selve 
Grindalsvegen. Frisiktlinjene er justert i henhold til dette. For øvrige forhold videreføres dagens 
løsninger. Det vurderes at selv om planforslaget innebærer et arealbeslag på Skanseområdet, så 
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bedres anvendeligheten og trafikksikkerheten, slik at planforslaget i en helhetlig vurdering har små 
konsekvenser vedrørende veg- og trafikkforhold. 

6.4 Kommunal infrastruktur 

Området skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpssystem på vestre del av eiendommen. For øvrig 
er det krav om at det skal utarbeides planer for vann- avløps- og overvannsløsninger som må 
godkjennes av kommunen før tiltak kan iverksettes. 

6.6 Grønnstruktur 

Planforslaget innebærer at et areal på Skansen beslaglegges til opparbeidelse av 3 p-plasser for 
brukere som bor utenfor gangavstand til dette turområdet. Derved reduseres grønnstrukturen her 
noe, samtidig som kan hevde at bruksverdien økes ved at Skansen gjøres mere tilgjengelig for fler. 
Planforslaget innebærer også at det reguleres et belte med grønnstruktur langs Glomma, som en 
randsone langs elva, og det kan her gis rom for en eventuell fremtidig sti.  
Det anses at hensynet til grønnstruktur er godt ivaretatt.  

6.7 Grunnforhold og terrengforhold. 

Grunnforholdene anses å være uproblematiske som byggegrunn, men dette vil også vurderes og 
kommenteres nærmere i forbindelse med byggesøknad. Terrenget er som nevnt i det alt vesentlige 
flatt på kote 188. 

6.8  Vannbalanse 

Siden arealet består av elveavsetninger, formentlig av sand/grus dreneres regn-/overvann lett unna i 
dag, men ifm. utbygging vil det bli økt andel harde flater (bebyggelse, asfalt/belegning). Det er i 
bestemmelsene krav om at overvann skal håndteres lokalt, og at overvannshåndtering skal inngå i  
VA-plan for tiltaket som kommunen skal godkjenne. 

6.9 Miljøbelastninger området er eksponert for 

Støy 
Planområdet ligger ikke utsatt for støy hverken fra veg eller bane, iht til temakart på kommunens 
karttjeneste.  
 
Forurensning og avrenning 
Det er ikke registrert forurensning eller urene masser innenfor planområdet.  
 
Utvikling av området vil i liten grad føre til økt avrenning. Området skal tilknyttes kommunalt vann- 
og avløpssystem. Håndtering av overvann forutsettes å skje lokalt gjennom fordrøyning og 
infiltrasjon innenfor området. Detaljering av vann-, avløps- og overvannsløsninger vil bli utarbeidet i 
forbindelse med byggesøknad, og må godkjennes av kommunen før tiltak kan iverksettes. 
Det er i utgangspunktet krav om at ny bebyggelse over 300 m2 skal ha tilkoblingspunkt for 
fjernvarme, men uttalelsen fra Eidsiva bioenergi er det ikke samfunnsøkonomisk hensiktsmessig å 
gjennomføre dette. 
 
Radon 
Som nevnt viste kartlegging av radon i Elverum kommune at det er liten sannsynlighet for forhøyede 
radonkonsentrasjoner i inneluft innenfor det aktuelle området. Eventuelle sikringstiltak i forhold til 
radon avklares uansett gjennom byggesak iht. TEK 17. 

6.10 Konsekvenser i forhold til naturmangfoldloven § 8-12 inkl. biologisk mangfold 

Iht. data fra AREALIS, Miljøstatus.no og Artsdatabanken er det ikke registret truede eller sårbare 
arter, inngrepsfri natur, viktige eller utvalgte naturtyper, verneområder eller viktig livsmiljø for 
biologisk mangfold innenfor det aktuelle området. Kunnskapsgrunnlaget (iht. naturmangfoldlovens 
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§8) synes tilstrekkelig ut fra sakens karakter og i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. 
Føre-var-prinsippet (iht. §9) viser dermed ikke behov for handleplikt. 
Tiltak i henhold til planen vil ikke å gi negative virkninger for naturmangfold, heller ikke vurdert ut 
fra en samlet belastning på økosystemet (iht. §10). Det er dermed ikke aktuelt med tiltak for å 
hindre eller begrense skade på naturmangfoldet (iht. § 11), og det vil heller ikke være behov for å 
stille vilkår om alternative bygge- eller driftsmetoder eller -teknikker (iht. § 12).  
Det vises også til vedlagte «Sjekkliste naturmangfoldloven».  

6.11 Landbruksinteresser 

Det er verken dyrka eller dyrkbar mark på planområdet, så landbruksinteresser berøres ikke. 

6.12 Risiko og sårbarhet 

Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som følger som 
vedlegg. Hovedkonklusjonen er at det ikke er avdekket forhold som endrer risiko for mennesker, 
miljø og materielle verdier i særlig negativ retning, så fremt anleggsarbeider foregår på en måte som 
innfrir HMS-krav. Det vises til ROS-analysen datert 25.03.20. 
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