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Miljørettet helsevern viser til offentlig ettersyn for Byplan 2030 for Elverum kommune.

Innledningsvis henviser vi til § 4 i forskrift om miljørettet helsevern, hjemlet i folkehelseloven .
”Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i
miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og
trivsel i planlegging etter plan - og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk.”

Barn og voksne som bor sentralt vil gjerne kunne nå natur med skog og vann til fots eller på syk kel .
S lik fysisk aktivitet bidra r til bedre folkehelse for innbyggerne. Miljørettet helsevern mener derfor at
det er viktig at man bevisst tar vare på grøntområdene som ligger i og nær Elverums by o m råde .
E ksisterende grønnstruktur bør i utgangspunktet ikke omdisponeres til bygge - eller
parkeringsområder . Grøntkorridorer bør sikre tilgangen til marka og i størst mulig grad være ubrutte.
Trær langs gater og veie r kan bidra til å forsterke følelsen av en sammenheng en de grøntkorridor.

« Å ta vare på g røntområder og utvikle nye gir mange fordeler. Grøntområder tilbyr viktige
nærrekreasjonsområder, opplevelseskvaliteter og møteplasser i folks hverdagsliv. Mulighet
for å gå og sykle i attraktive omgivelser er bærekraftig og bidrar til bedre folkehelse.
Gr ønnstrukturen gir også grunnlag for et rikt biologisk mangfold. Skal grønnstrukturen være
attraktiv må den gjøres tilgjengelig og tilrettelegges for rekreasjon og opplevelser, med
ferdselsårer og ulike soner for aktivitet og stillhet.» Kilde: Regjeringen.n o

Dersom flere velger å gå og sykle til og fra daglige aktiviteter bidra r man også til mindre lokal støy - og
luft forurensning.

By planen skal sikre trygge og trivelige bomiljøer med god bokvalitet. Det må tilrettelegge s for
variasjon i boligtyper slik at både nyetablerere, barnefamilier, enehusholdninger, eldre og personer
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med boligbistand har mulighet til å bosette seg i de samme boligområdene. Dette vil forhindre 
segregering, som kan skape store ulikheter i levekår og bomiljø på tvers av boligområdene i byen.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Sigrun Elsetrønning      
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