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Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Fylkesrådet vil berømme kommunen for god og bred medvirkningsprosess i 

forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. Kommunen har gitt innbyggerne gode 

muligheter til å komme med innspill og gått betydelig utover minimumskravene i Plan- 

og bygningsloven. 

 

2. Kommunen utmerker seg særskilt ved at folkehelseperspektivet er sikret gjennom 

systematisk og flersektoriell tenkning gjennom planbeskrivelsen. 

 

3. Fylkeskommunen oppfordrer til bredt samarbeid om en bærekraftig byutvikling i 

Elverum gjennom samarbeidet i «Mjøsbyen». 

 

4. Fylkesrådet støtter Kommunedelplanens målsettinger om en kompakt by der det er 

attraktivt å gå og sykle, og synes det er positivt at planen legger til rette for ny gang- 

og sykkelbru over Glomma. Fylkesrådet vil likevel peke på at utvikling av nye 

handelsområder på Grindalsmoen vil medføre ytterligere trafikk over Glomma. Det er 

derfor viktig å få på plass nye og varige trafikkløsninger.  

 

5. Fylkesrådet anbefaler at det settes en bestemmelse om maksimalt tillatt antall 

parkeringsplasser for boligområder innenfor Leiret og Elverum byområde for å legge til 

rette for økt sykkel, gange og kollektivtransport, samt å begrense «harde flater» som 

oppsamling for overflatevann. 

 

6. Fylkesrådet anbefaler at den vestre delen av Galgebergparken ikke bebygges med 

boliger (B1, B4 og B11 i plankartet). Galgebergparken er svært viktig som et 

friluftsområde i Leiret, og tilfører Storgata og Leiret gode kvaliteter.  

 

7. Fylkesrådet anbefaler kommunen å utarbeide en overordnet plan for Vestad for å 

sikre gode helhetlige løsninger for området.  
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8. Fylkesrådet oppfordrer kommunen til å unngå byspredning ved å fortette 

eksisterende bebyggelse i Leiret der det er hensiktsmessig, og bygge ut Ydalir og 

Vestad før boligområdene B2, B3, B22 og B24 realiseres. 

 

9. Fylkesrådet viser til at kommunen skal legge regional plan for vannforvaltning i 

vannregion Glomma og vedtatte miljømål for vannforekomstene (overflatevann og 

grunnvann) til grunn i sin planlegging. For å sikre dette må det tas inn bestemmelser 

om miljømål i planbestemmelsene og legges inn et vegetasjonsbelte langs vassdrag. 

 

10. Fylkesrådet anbefaler kommunen å opprettholde gjeldende byggehøyder til 2-4 

etasjer med en tilbaketrukket 5. etasje, og gjennomføre gode planfaglige vurderinger 

knyttet til viktige kvaliteter som f.eks. sol, luft, arealer for opphold/bomiljø, harmoni 

med eksisterende bebyggelse, volum, egenart og historie dersom det skal planlegges 

for høyere bebyggelse.  

 

11. Fylkesrådet viser til at felt S7 er et NB!-område. (Nasjonale interesser i Byområder.)  

Fylkesrådet ber kommunen ta hensyn til kvalitetene i området, men finner ikke å 

fremme innsigelse. Fylkesrådet viser til samarbeidsplikten innen 

kulturminneforvaltningen, jf. § 3 i Forskrift om faglig ansvarsfordeling m.v. etter 

kulturminneloven, og oversender saken til Riksantikvaren for vurdering siden 

fylkesrådet ikke følger den faglige tilrådingen om å fremme innsigelse til dette punkt.  

 

12. Det er positivt at kommunen har utarbeidet et temakart for kulturminner, men 

Fylkesrådet registrerer at det ikke er gitt retningslinjer/bestemmelser til dette. 

Fylkesrådet oppfordrer kommunen til å legge hensynssoner med retningslinjer og 

bestemmelser på de utvalgte sonene. Fylkesrådet oppfordrer særskilt til å legge 

hensynssone for bevaring av kulturmiljø på S5 mot Storgata og på pipa i bakkant.  

 

13. Temakartet og plankartene inneholder kun en liten andel av de kjente automatisk 

fredete kulturminnene, og Fylkesrådet ber om at det må komme tydelig fram hvor 

man kan finne utfyllende informasjon. Fylkesrådet forutsetter at kommunen retter 

opp hensynssonen over middelalderkirkegården i Triangelparken slik at avgrensingen i 

kulturminnebasen Askeladden og plankartet er lik. Dette for å sikre en forutsigbar 

forvaltning. Det bør også legges hensynssone c i et større areal rundt den automatisk 

fredete Rolfshaugen, for å sikre at den ikke bygges inn av ikke-søknadspliktige tiltak. 
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Høring - Kommunedelplan for Elverum byområde og Leiret  
 

Innstilling til vedtak: 
 

 
 

1. Fylkesrådet vil berømme kommunen for god og bred medvirkningsprosess i forbindelse med 
utarbeidelse av planforslaget. Kommunen har gitt innbyggerne gode muligheter til å komme 
med innspill og gått betydelig utover minimumskravene i Plan- og bygningsloven. 

 
2. Kommunen utmerker seg særskilt ved at folkehelseperspektivet er sikret gjennom systematisk 

og flersektoriell tenkning gjennom planbeskrivelsen. 
 

3. Fylkeskommunen oppfordrer til bredt samarbeid om en bærekraftig byutvikling i Elverum 
gjennom samarbeidet i «Mjøsbyen». 

 
4. Fylkesrådet støtter Kommunedelplanens målsettinger om en kompakt by der det er attraktivt 

å gå og sykle, og synes det er positivt at planen legger til rette for ny gang- og sykkelbru over 
Glomma. Fylkesrådet vil likevel peke på at utvikling av nye handelsområder på Grindalsmoen 
vil medføre ytterligere trafikk over Glomma. Det er derfor viktig å få på plass nye og varige 
trafikkløsninger.  

 

5. Fylkesrådet anbefaler at det settes en bestemmelse om maksimalt tillatt antall 
parkeringsplasser for boligområder innenfor Leiret og Elverum byområde for å legge til 
rette for økt sykkel, gange og kollektivtransport, samt å begrense «harde flater» som 
oppsamling for overflatevann. 
 

6. Fylkesrådet anbefaler at den vestre delen av Galgebergparken ikke bebygges med boliger 
(B1, B4 og B11 i plankartet). Galgebergparken er svært viktig som et friluftsområde i Leiret, 
og tilfører Storgata og Leiret gode kvaliteter.  

 



7. Fylkesrådet anbefaler kommunen å utarbeide en overordnet plan for Vestad for å sikre 
gode helhetlige løsninger for området.  
 

8. Fylkesrådet oppfordrer kommunen til å unngå byspredning ved å fortette eksisterende 
bebyggelse i Leiret der det er hensiktsmessig, og bygge ut Ydalir og Vestad før boligområdene 
B2, B3, B22 og B24 realiseres. 
 

9. Fylkesrådet viser til at kommunen skal legge regional plan for vannforvaltning i vannregion 

Glomma og vedtatte miljømål for vannforekomstene (overflatevann og grunnvann) til grunn i 

sin planlegging. For å sikre dette må det tas inn bestemmelser om miljømål i 

planbestemmelsene og legges inn et vegetasjonsbelte langs vassdrag. 

 
10. Fylkesrådet anbefaler kommunen å opprettholde gjeldende byggehøyder til 2-4 etasjer med 

en tilbaketrukket 5. etasje, og gjennomføre gode planfaglige vurderinger knyttet til viktige 

kvaliteter som f.eks. sol, luft, arealer for opphold/bomiljø, harmoni med eksisterende 

bebyggelse, volum, egenart og historie dersom det skal planlegges for høyere bebyggelse.  

 

11. Fylkesrådet viser til at felt S7 er et NB!-område. (Nasjonale interesser i Byområder.)  

Fylkesrådet ber kommunen ta hensyn til kvalitetene i området, men finner ikke å fremme 

innsigelse. Fylkesrådet viser til samarbeidsplikten innen kulturminneforvaltningen, jf. § 3 i 

Forskrift om faglig ansvarsfordeling m.v. etter kulturminneloven, og oversender saken til 

Riksantikvaren for vurdering siden fylkesrådet ikke følger den faglige tilrådingen om å fremme 

innsigelse til dette punkt.  

 

12. Det er positivt at kommunen har utarbeidet et temakart for kulturminner, men Fylkesrådet 
registrerer at det ikke er gitt retningslinjer/bestemmelser til dette. Fylkesrådet oppfordrer 
kommunen til å legge hensynssoner med retningslinjer og bestemmelser på de utvalgte 
sonene. Fylkesrådet oppfordrer særskilt til å legge hensynssone for bevaring av kulturmiljø på 
S5 mot Storgata og på pipa i bakkant.  
 

13. Temakartet og plankartene inneholder kun en liten andel av de kjente automatisk fredete 
kulturminnene, og Fylkesrådet ber om at det må komme tydelig fram hvor man kan finne 
utfyllende informasjon. Fylkesrådet forutsetter at kommunen retter opp hensynssonen over 
middelalderkirkegården i Triangelparken slik at avgrensingen i kulturminnebasen Askeladden 
og plankartet er lik. Dette for å sikre en forutsigbar forvaltning. Det bør også legges 
hensynssone c i et større areal rundt den automatisk fredete Rolfshaugen, for å sikre at den 
ikke bygges inn av ikke-søknadspliktige tiltak. 

 
 
 
 

 
 
 

Vedlegg: 



- Riksantikvarens svar vedrørende kommunedelplan for Elverum byområde og Leiret 
- Planbeskrivelse 
- Planbestemmelser Leiret 
- Planbestemmelser Elverum byområde 
- Plankart Leiret 
- Plankart Elverum byområde 
- Byanalyse 
- Temakart for kulturminner og kulturmiljøer 
- Temakart for hovedsykkelruter 
- Temakart for risiko og sårbarhet 
- Temakart for grønnstruktur 
- Konsekvensutredning og vurdering av innspill til oppstartsvarsel 
- Sykkeltiltak i Elverum - forslag til tiltak for økt sykling i Elverum 
- Elverum byområde handelsanalyse 
- Fagrapport for areal- og transportutvikling i Elverum 
 

Hamar, 11.12.2018 
 
 

Per-Gunnar Sveen 
fylkesrådsleder 

 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 

 



Saksutredning 
 

Høring - Kommunedelplan for Elverum byområde og Leiret  
 

Hjemmel/referanse for saken 
Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 12/16. 
 
 

Innledning og bakgrunn 
Elverum komme har utarbeidet planforslag for kommunedelplan for Elverum byområdet og 
kommunedelplan for Leiret. Kommunedelplanen har felles planbeskrivelse og separate plankart og 
bestemmelser. 
 
Formålet med kommunedelplanene er å gi fysiske rammer som søker å legge opp til en bærekraftig 
byutvikling for Elverum fremover mot 2030. Kommunen har en målsetning om en årlig 
befolkningsvekst på 1 % og et årlig behov for 120-150 boenheter, og skal utvikles som et regionsenter 
i Sør-Østerdal og del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion sammen med kommunene på 
Hedmarken og kommunene rundt Mjøsa. 
 
Byplanen vil erstatte tidligere kommunedelplaner for byområdet og sentrum, samt en rekke eldre 
reguleringsplaner helt eller delvis. 
 

Saksopplysninger – fakta 
Byplanen legger opp til en boligutvikling gjennom fortetting av Leiret, utvikling av Vestad og Ydalir 
samt utbygging av boligområder i randsonen av byplanen. Vestre del av Galgebergparken er foreslått 
avsatt til boligbebyggelse. Potensialet er i henhold til planbeskrivelsen 2.6 Bolig og fortetting ca. 3800 
nye boenheter, det vil si 316 boenheter per år frem til 2030. Kommunen har tatt utgangspunkt i en 
årlig forventet befolkningsvekst på 1 % og et årlig behov for 120-150 boenheter. Ydalir skal utarbeides 
som egen kommunedelplan og er avsatt i plankartet som sentrumsformål.  
 
Planforslaget legger opp til norm for byggehøyder på 2-5 etasjer med en tilbaketrukket 6. etasje (maks 
gesimshøyde 21 m). Dette er en økning fra eksisterende plan som har 2-4 etasjer, med en 
tilbaketrukket 5. etasje. Kommunedelplanen skal være førende for videre detaljplanlegging gjennom 
reguleringsplaner og de byggetillatelser som gis på grunnlag av kommunedelplanen. Planbeskrivelsen 
fremhever at byggehøyder innenfor bevaringssonen (hensynssonen) for gjenreisningsbebyggelse må 
tilpasses og underordnes denne. 
 
Videre er det lagt inn parkeringsbestemmelser med minimumskrav til antall parkeringsplasser for biler 
og sykler, samt nye sykkelløyper gjennom temakart og ny bro over Glomma. 
 

Grindalsmoen 
Det legges opp til videre utvikling av Grindalsmoen med både detaljvarehandel og andre varegrupper 
som er plass og/eller transportkrevende, og skal være et handelsområde for storhandel som et 
supplement til bykjernen. Området er delt i to områder, og for begge områdene gjelder ikke 
arealgrensene for plass- og/eller transportkrevende varegrupper: 
 



For område F9 tillates annen detaljhandelsvirksomhet som av arealmessige grunner ikke bør 
lokaliseres innen bykjernen, forutsatt at minste tillate bruksareal per virksomhet er 1000 kvm. Videre 
er det ikke tillatt å etablere forretning/kjøpesenter med over 3000 kvm bruksareal, eller å utvide 
eksisterende senter slik at det samlede bruksarealet overstiger denne grensen. For F10 tillates annen 
detaljvarevirksomhet som av arealmessige grunner ikke bør lokaliseres innen bykjernen. Videre 
tillates det inntil 7000 kvm butikkareal for detaljvarehandel.  
 
Elverum byområde handelsanalyse utarbeidet av Vista analyse AS trekker frem at Elverum har en 
funksjonsdeling mellom de ulike områdene: 
 

• Sentrum: Handel, bolig og kontorplasser 
• Vestad: Stasjonsområde med boliger 
• Grindalsmoen: Storhandel og plasskrevende næring 
• Terningen Arena: Kunnskapsarbeidsplasser 
• Prestmyrbakken: Lokalsenter 

 
I analysens konklusjoner anbefales det at Grindalsmoen fortettes med arealkrevende 
næringsvirksomhet, med minimum 1800 kvm butikkareal per butikkenhet og minimum 1 
parkeringsplass per 100 kvm forretning. 
 
Friluftsliv og forholdet til barn og unge 
Kommunen legger opp til å styrke og utvikle Glomma, elverunden, Restvold og Sagtjernet. Videre er 
det utarbeidet temakart for grønnstruktur, og kommunen har som mål at Elverum skal være en by 
hvor blågrønn struktur er godt utbygd og med god kvalitet for å ivareta folkehelse og biologisk 
mangfold. Det fremheves at parker og den blågrønne strukturen er særlig viktig for barn og unge og at 
avstanden til parker og nærlekeplasser ikke bør ha en lengre avstand enn 300-500 meter fra der hvor 
barna bor. 
 
Arbeidet med areal- og transportstrategi for Mjøsbyen 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner og ti kommuner, deriblant Elverum, jobber sammen med 
Statens vegvesen og Jernbaneverket om en samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. 
Målet er å utvikle Mjøsbyen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region.  
 
Kulturminner 
I byplanens 2.1 Byens historie er det listet opp mål om at Elverum er blant annet «En by hvor 
gjenreisningsbebyggelsen og historiske bygninger og miljøer er identitetsskapere.» 
Gjenreisningsbebyggelse i Leiret er innlemmet i Riksantikvarens register over kulturmiljøer i byer som 
har nasjonal interesse (NB!-områder) som kommunen og fylkeskommunen har vært med og 
utarbeidet. Planforslaget foreslår hensynssone for bevaring over deler av NB!-området, men ikke hele, 
slik forutsatt. Deler av S7, S17 og o_G3 er utelatt. 
 

Hensynssoner for bevaring av kulturmiljø er videreført fra andre reguleringsplaner inn i 
kommunedelplanen for Elverum byområde. Dette dreier seg om både villastrøk, gårdstun og 
bykvartaler. I tillegg er noen hensynssoner nye.  
 

En av strategiene i planbeskrivelsen er å «Sikre gjenreisningsbebyggelsen og nære omgivelser ved 
bruk av bevaringssone med tilknyttede bestemmelser». Nære omgivelser til hensynssonen har ikke 



bestemmelser som sikrer tilpasning til gjenreisningsbebyggelsen. En arkitekturhistorisk rapport fra 
Leiret er utarbeidet for byplanen.  
 
Kommunen gir en gjennomgang av historien til Elverum i andre kapittel av planbeskrivelsen. 2.1.5 er 
et eget punkt om gjenreisningsbebyggelsens betydning og arkitektur. Temakart for kulturminner og 
kulturmiljø viser sone som har beholdt en helhetlig arkitektur og har lokalhistorisk interesse. Det er 
ikke knyttet bestemmelser til disse sonene, og temakartet dekker ikke hele planområdet. Noen av 
områdene er nærmere omtalt under vurderinger i saken, dette gjelder spesielt Bæk-kvartalet S5 og 
Røhnekvartalet S17. 
 
Temakartet for kulturminner viser to lokaliteter for automatisk freda kulturminner. Disse er de 
samme, og eneste, som er markert i plankartene med hensynssone. Det finnes flere automatisk freda 
kulturminner innenfor planområdet. 
 
 

Vurderinger 
Areal- og transportstrategi 

Elverum er en av 10 kommuner som deltar i samarbeidet om areal- og transportstrategi for 
Mjøsbyen. Målet er å utvikle Mjøsbyen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region.  
 
I arbeidet med utvikling av Dovrebanen gjennom Hamar vil mulighet for å kjøre togpendel til 
Elverum utredes. Likeledes er det viktig for økt mulighet for togtilbud Elverum – Hamar at 
Rørosbanen elektrifiseres. Dette er sentrale problemstillinger i arbeidet med å få Mjøsbyen til å 
henge sammen som ett bo- og arbeidsmarked. Fylkesrådet vil også påpeke at Elverum kommune 
må få bistand fra Bane Nor og Jernbanedirektoratet til å konkretisere og avklare tilsvingssporet til 
Solørbanen. 
 
I utviklingsarbeidet med Mjøsbyen skapes et felles kunnskapsgrunnlag, og gjennom drøftinger 
utvikles felles forståelse og prinsipper for miljømessig samordnet areal- og transportplanlegging. 
Mål og strategier i byplanens planbeskrivelse følger opp det meste av dette på en god måte. Men 
planforslaget slik det foreligger, følger i mindre grad opp disse intensjonene.  
 
Særlig utfordrende i denne sammenhengen er at Elverum ikke har en helhetlig avklaring av veg- og 
trafikksituasjonen med overordnet vegnett. Byspredning med nye bolig- og næringsområder 
(handel og arbeidsplasser) i ytterkant bidrar til større utstrekning og avstander i byen. Dette øker 
bilavhengigheten og dermed også utfordringen med mer trafikk på tvers av Glomma.  
Et godt mobilitetsgrep for byen som reduserer bilavhengigheten er dermed krevende å etablere med 
dagens situasjon. Det handler om gode helhetsløsninger for kollektivtrafikk og sykkeltrafikken på tvers 
av Glomma. Det samme gjelder intensjonen, som har vært sentral i mange år, om å koble 
sentrumsområdet i Leiret tettere til elva med en bymessig gateløsning. Det er nødvendig med et 
bredt samarbeid om en bærekraftig byutvikling i Elverum. Gjennom en omforent areal- og 
transportstrategi for Mjøsbyen bør derfor samarbeidet om videreutvikling av Elverum by 
konkretiseres i handlingsprogrammet. 
 
 

By- og boligutvikling 



Byutvikling og styrking av Leiret med fokus på byliv står sentralt i målene i planbeskrivelsen. 
Kommunen har en unik mulighet til å ta grep om byutviklingen og tilrettelegge for en utvikling som 
medfører økt byliv, flere butikker i sentrum, bedre folkehelse og økt livsglede. 
 
Befolkningsvekst og byspredning 
I følge Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger og statistikk for antall personer per 
privathusholdninger i Elverum kommune fra juni 2018, er det for hovedalternativet 
(middelalternativet) forventet en befolkningsøkning fra 21 123 til 25 000 innbyggere, det vil si 0,7 % 
årlig befolkningsvekst. Videre bor det i gjennomsnitt 2,11 personer per privathusholdning i 
kommunen. Dette betyr et årlig behov for 83,4 nye boenheter, noe som er vesentlig mindre enn 
det årlige behovet for boenheter kommunen har lagt til grunn i byplanen.  
 
Med et betydelig lavere behov for nye boenheter per år åpner det seg muligheter for å fortette og 
ta i bruk sentrumsnære områder først og avvente utbygging av boligområdene i randsonen av 
byplanen, eksempelvis B2, B3, B22 og B24. Disse områdene befinner seg i henhold til Mjøsbyens 
gange- og sykkelkart utenfor og i ytterste sone for elsykkel-fremkommelighet. Transportøkonomisk 
institutt har i den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2005 for turer til fots og på sykkel 
dokumentert at dersom handel, arbeidsplasser og service er plassert så sentralt som mulig i byen 
og med maksimal avstand til kollektivknutepunkt fra boliger på 1000 meter, vil områdene være lite 
bilavhengige og transportskapende. 
 
Ved fortetting av Leiret og utbygging av Ydalir og Vestad vil dette medføre økt byliv, forbedret 
folkehelse og mindre biltrafikk. Det danner også grunnlag for flere butikker og serveringssteder. 
 
Fylkesråder anbefaler kommunen å utarbeide en overordnet plan for Vestad. En overordnet plan 
vil kunne legge til rette for gode helhetlige løsninger som forbinder Vestad med Leiret, kontakten 
med Glomma forsterkes, offentlige rom får sentral plassering, samt at det kan settes 
rekkefølgekrav for å sikre at tiltakene blir gjennomført. Kommunen har i dag et tomteselskap, som 
kan vurderes brukt i utviklingen av Vestad dersom kommunen anser dette som hensiktsmessig.  
 
Fortettingsanalyse 
Kommunen har utarbeidet en byanalyse i forkant av planforslaget. Den tar bl.a. for seg 
ufullstendige kvartaler og ubebygde bygulv innenfor deler av Leiret. Fylkesrådet viser til vår 
uttalelse til oppstartsvarselet, og skulle gjerne sett at kommunen hadde gått lengre og 
gjennomført fortettingsanalyse med volumstudier. Dette innebærer at eksisterende bolig og 
næringsområder kartlegges og vurderes med hensyn til blant annet deres lokalisering, om de 
tilfører området og byen spesielle kvaliteter som bør ivaretas og om de kan 
fortettes/transformeres. Elverum har blant annet flere store områder med eneboliger som 
muligens kan være egnet for noe fortetting. 
 
Byggehøyder 
Fylkesrådet ser det som utfordrende at det legges til rette for en norm på 2-6 etasjer. Det er kun 
enkelte bygninger innenfor Leiret som har fått muligheten til å bygge høyere enn det som er hjemlet i 
gjeldende plan. Ved å tillate 2-6 etasjer vil det ikke i like stor grad måtte gjøres vurderinger i hvert 
enkelt tilfelle med hensyn til omkringliggende bebyggelse og spesielt gjenreisingsbebyggelsen som må 
tilpasses og underordnes. Fylkesrådet anbefaler kommunen å opprettholde byggehøydene til 2-4 
etasjer med en tilbaketrukket 5. etasje i kommunedelplanen, og gjennomføre gode planfaglige 



vurderinger knyttet til viktige kvaliteter som f.eks. sol, luft, arealer for opphold/bomiljø, harmoni med 
eksisterende bebyggelse, volum, egenart og historie, dersom det er skal planlegges for høyere 
bebyggelse. 
 
Næringsområdet Grindalsmoen 
Elverum er i dag en kompakt by og har flere bylivskvaliteter som kommunen legger opp til å utvikle 
ytterligere gjennom gode mål i planbeskrivelsen.  
 
Største del av befolkningen i Elverum er lokalisert på østsiden av Glomma, og en eventuell videre 
utvikling av Grindalsmoen vil medføre ytterligere biltrafikk over broene. Kapasiteten på dagens 
broer er begrenset og det må etableres nye varige løsninger for lokal trafikkavvikling dersom 
Grindalsmoen skal utvikles ytterligere som et næringsområde og for handelsvirksomhet for 
varegrupper som er areal- og/eller transportkrevende. 
 
Elverum byområde handelsanalyse sier at Grindalsmoen bør utvikles med flere arealkrevende 
virksomheter. En viser videre til at det i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR BATP) står at framtidig arealbruk og transportsystemer skal planlegges 
slik at det blant annet fremmer effektiv ressursutnyttelse, kompakte byer og tettsteder, samt 
redusert transportbehov. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging datert 
12.06.2015 fremhever også viktigheten av kompakte byer og godt og levende bymiljø. 
 
Omgjøring av Rv. 2 til bygate 
Fylkesrådet bemerker at omgjøring av Rv. 2 til bygate på strekningen rundkjøringen til Kirkevegen 
er svært viktig å få på plass for å bedre adkomsten til Glomma, etablere bedre siktlinjer fra 
Storgata til Glomma og legge til rette for videreutvikle Leiret med fokus på byliv. Tiltaket vil bidra 
kraftig til å nå målene og strategiene for blågrønn struktur i planbeskrivelsen, og vil være et godt 
bygrep. 
 
En forutsetning for at Rv. 2 på nevnte strekning skal kunne omgjøres til bygate må det etableres 
varige løsninger for lokal trafikkavvikling på tvers av Glomma. 
 
Parkering 
Fylkesrådet anbefaler at det settes bestemmelser om maks antall parkeringsplasser i Leiret og 
Elverum byområde. Ved å begrense antall parkeringsplasser vil man legge til rette for økt gange og 
sykkel, og bruk av kollektivtransport. Videre vil man begrense store harde flater i byrommene og 
redusere muligheten for overflatevann ved for eksempel styrtregn. 
 
Kommunen overlater i prinsippet parkeringsutfordringene til hver enkelt grunneier ved 
detaljregulering og prosjektering. Kommunen kunne som en løsning lagt til rette for 
parkeringskjeller(e)/-hus sentralt plassert i Leiret, og som sammen med bestemmelser om 
mulighet for å frikjøpe seg fra parkeringskravet, bidrar til finansieringen av slike 
parkeringskjeller(e)/-hus. 
 
Friluftsliv og grønnstruktur 
Fylkeskommunen påpekte i sin høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel datert 30.03.2009 at 
kommunen måtte arbeide videre med å sikre bymarka og de blågrønne områdene i byen. Det ble 
fremhevet at kommunen burde utarbeide en analyse av grøntstruktur, landskap, biotoper og 



friluftsområder med stier/løyper, og koble dette opp mot folkehelsearbeidet. Elverum kommune 
har gjort et godt stykke arbeid med å belyse viktigheten av parker og grøntområder, og koblet 
dette opp mot folkehelseperspektivet. Glomma, elverunden, Restvold og Sagtjernet utvikles, noe 
fylkesrådet ser som svært positivt. 
 
Galgebergparken blir trukket frem som et viktig parkområde midt i bykjernen i Leiret i 
planbeskrivelsen. Parken er ikke særlig opparbeidet i dag og fremheves som et område med stort 
potensiale. Parken trekker den grønne strukturen inn i byrommet, og som i kombinasjon med den 
lave bebyggelsen i forkant av parken langs Storgata, gir et grønt preg og følelse av å gå i et 
byområde med trær, fulgekvitring og forholdsvis uberørt natur. Byrom – en idehåndbok fremhever 
spesielt viktigheten av det grønne i en tett og kompakt by, som har betydning for folkehelse, 
stedsidentitet, trivsel og bolyst. 
 
Kommunen har i plankartet lagt inn hensynsone for Christianfjeld festning for å bevare denne, men 
har lagt opp til boligbebyggelse i den vestre delen ned mot Storgata (B1, B4 og B11 i plankartet). 
Ved å bygge boliger i parken vil parkens størrelse bli mindre, parken flyttes lengre fra Storgata som 
forringer de kvalitetene den gir Leiret og de som ferdes i Storgata, samt at tilgangen til parken blir 
noe forringet ved at man fra Storgata må gå igjennom et boligområde. Fylkesrådet mener 
Galgebergparken er svært viktig som et friluftsområde i Leiret, og anbefaler at det ikke bygges 
boliger i parken. 
 
Vannmiljø 
Under kapittel 1.3 «overordnede rammer og føringer» i planbeskrivelsen mangler Regional plan for 
vannforvaltning i vannregion Glomma. Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for 
alt vann, og skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Miljømålene skal legges 
til grunn i den kommunale planleggingen jf. 29 i vannforskriften. Forvaltningsplanen gir klare regionale 
og statlige føringer som skal bidra til å samordne og styre arealbruken på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser.  
 
For å sikre hensynet til vannmiljø og bevissthet rundt gjeldede miljømål for vannforekomstene i 
Elverum ber vi kommunen ta inn et kapittel om vannmiljø under kapittel 2.4 «Klima og miljø» i 
planbeskrivelsen. Hensynet til vannmiljø og fastsatte miljømål skal belyses i alle saker som berører en 
vannforekomst. Glommavassdragets sentrale plass i Elverum, også innenfor planområdet, gjør det 
spesielt viktig å fokusere på hensynet til vannmiljøet i denne planen. Et godt vannmiljø vil også virke 
positivt inn på andre interesser som folkehelse, friluftsliv, byliv, rekreasjon og biologisk mangfold. 
Foreslåtte arealbruksendringer er i konsekvensvurderingen vurdert til å ikke ha negativ virkning på 
vassdragssonen langs Glomma. Dette hensynet skal vurderes for alle vannforekomster innenfor 
planområdet. For å sikre at hensynet til miljømålene ivaretas skal det tas inn bestemmelser om 
miljømål og vegetasjonsbelte langs vassdrag under punkt 1.12 Miljøkvalitet i planbestemmelsene. 
Følgende bestemmelser foreslås: 
 

• Alle planforslag og tiltak etter pbl §1-6 som berører overflatevann eller grunnvann skal 

vurderes etter fastsatte miljømål i regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 

 

• Langs vassdrag skal det opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte jfr. Vannressursloven § 11. 

Bredden på vegetasjonsbeltet fastsettes til minimum 2 meter på hver side i byområder. 



Innenfor denne sonen er det ikke tillatt med snauhogst og bebyggelse. Rydding av stier, 

fiskeplasser samt uttynnings-/plukkhogst er derimot tillatt. 

 
Folkehelse 
Planen fokuserer på bærekraft i byutvikling og det kan i denne sammenheng spilles inn at begrepet 
«sosial bærekraft» kan brukes som beskrivelse av å skape god folkehelse som resultat i planarbeid. 
 
Det framstår som et godt grep og i tråd med intensjonene i folkehelseloven at Elverum kommune i sin 
planbeskrivelse har med folkehelse og tilrettelegging for helsefremmende byutvikling. 
Folkehelsevurderinger inngår i de overordnende arealstrategiene og adresseres på sentrale områder 
som byens historie og identitet, bykjerne og byrom, transport og tilgjengelighet, klima og miljø, 
blågrønn struktur, bolig og fortetting og næring og attraktivitet. Ved å ta med folkehelsevurderinger 
på hvert av disse områdene understreker man behovet for det tverrsektorielle samarbeidet og 
prinsippet: «helse i alt vi gjør». 
 
Det er i kapittel 1.2. Plandokumentene og avgrensning koblet til kommunens oversiktdokument og 
kunnskapsgrunnlag med identifiserte folkehelseutfordringer og hvilke faktorer som påvirker 
befolkningens helse og livskvalitet.  Dette kunnskapsgrunnlaget kommer ikke fram i planbeskrivelsens 
kapittel 1.4 Kunnskapsgrunnlag. 
 
I utvikling av planen er det gitt godt rom for medvirkning gjennom en åpen, tilgjengelig og 
inkluderende planprosess. Medvirkning er sentralt i folkehelsearbeidet og er et av 5 prinsipper i 
grunnlaget for folkehelseloven: Utjevning, Helse i alt vi gjør, Bærekraftig utvikling, Føre-var og 
Medvirkning. 
 
Nyere tids kulturminner 
Byplanen gjør godt rede for historien til Elverum og den historiske bebyggelsen, men dette er ikke 
tilstrekkelig fulgt opp i arealdelen og bestemmelsene. Planbeskrivelsen viser at Elverum i historisk 
sammenheng er en unik by i Hedmark, men plankartet og bestemmelsene legger ikke opp til å 
utnytte, formidle eller bevare dette for dagens og kommende innbyggere i Elverum. Det er et stort 
utbyggingspress i Elverum. Derfor er det viktig at forvaltningen er forutsigbar og at det ligger 
hensynssone bevaring i plankartet for å unngå at aktuelle bygninger og kulturminneverdier vil bli 
ødelagt.   
 
Elverum er en gammel forsvarsby, og byanalysen sier noe om forsvarshistorikken i Elverum. Det som 
ikke omhandles er de gamle «Forsvarslinjene» i landskapet. Dette er de eldre ferdselsårene som, for 
en stor del, fortsatt er tydelig i landskapet, og som i tidligere tider var et viktig formende element for 
Elverum by. Disse vegene bør også være en del av premissene for videre planlegging. Det er derfor 
viktig å omtale dem både i byplanen og i den kommende kommunedelplanen for kulturminner for å 
sikre at en ikke skaper hindringer som reduserer verdiene. 
 
Kulturminner kunne med fordel vært noe grundigere behandlet i byplanen. I planforslaget står det at 
kommunen vil «Videreføre og avslutte planprosessen for kulturminneplanen». Det hadde vært en stor 
fordel om kulturminneplanen hadde foreligget i forkant eller samtidig som byplanen. Av den grunn er 
det desto viktigere at byplanen legger kulturminneverdiene til grunn for byplanen, og legger 
hensynssoner over de viktigste kulturminnene. Det bør gis ulike bestemmelser og/eller retningslinjer 
til sonene som allerede er valgt ut i temakartet for kulturminner, slik at de ulike typer soner kan gi 



vern på ulike måter i ulik grad. Under 2.1.6 i planbeskrivelsen står det at kulturminneverdiene må 
vurderes i hver enkelt byggesak. Når det ikke foreligger bestemmelser til sonene for historisk 
bebyggelse markert i temakart, krever det ekstra kompetanse fra byggesaksbehandler, og dessuten 
blir det vanskeligere for kommunen å finne hjemmel til å kreve tilpasning og eventuelt nekte rivning.  
 
Det er ikke begrunnet hvorfor deler av etterkrigsbebyggelsen av nasjonal interesse ikke blir gitt 
hensynssone for bevaring. I planbeskrivelsen 2.1.5 står det bare at «Det er foretatt noen tilpasninger 
for å ta hensyn til bruksverdien, samt for å gi muligheter for å utvikle kvartaler.» «Bruksverdien» ligger 
åpenbart ikke i de eksisterende bygningene, og «utvikle» fordrer rivning. Fylkeskommunen mener 
potensial for liv i Leiret ligger i de gamle bygningene som gir historisk forankring til byen, og det er 
dessuten allerede handel og aktivitet i disse bygningene. Gjenreisningsbebyggelsen i planforslaget 
omfatter i overkant av to kvartaler. Dette er ikke særlig mye, med tanke på at byen bør ha et historisk 
sentrum. Kommunen har selv gjennom prosessen med NB-registeret foreslått et større område med 
nasjonale interesser. 
 
Kulturvernfaglige vurdering knyttet til område S7. 
Fylkeskommunen har førstelinjeansvar for å vurdere om planforslaget innebærer konflikt med 
nasjonale kulturminneinteresser som omfattes av NB-registeret. Kulturminnefaglig vurderer en 
gjenreisningsbebyggelsen i Leiret til å ha både nasjonal og vesentlig regional kulturminneverdi. Rivning 
av bygningene vil ikke kunne aksepteres, og nybygg vil svekke det gjenværende NB!-området. En 
forutsetter at Elverum kommune legger hensynssone bevaring på bygningsmiljøer av nasjonal og 
vesentlig regional verdi. Vedlagt saken er brev fra Riksantikvaren av 21.11.18 som understreker de 
nasjonale verdiene og at det hovedsakelig er fylkeskommunens ansvar å reise innsigelse. Brevet ble 
sendt i anledning at Byplanen er på høring. I Riksantikvarens veileder for planlegging etter plan- og 
bygningsloven står det under punkt 3.4 at fylkeskommunene skal fremme innsigelse dersom 
nasjonale eller vesentlige regionale kulturminneinteresser er truet. I denne saken er den 
kulturminnefaglige vurderingen at det er aktuelt å fremme innsigelse hvis felt S7 ikke gis hensynssone 
med bestemmelser slik forutsatt. 
 
Innenfor det nevnte området S7 i NB!-området som ikke er gitt hensynssone står Pedersengården. 
Dette er en av de opprinnelige gjenreisningsbygningene i Elverum, med svært sentral beliggenhet mot 
rådhuset, og bygningen er dermed en vesentlig del av Leiret. Arkitekten var Finn Poppe, én av to 
profilerte arkitekter fra Hamar i mellom- og etterkrigstida. Denne delen av NB-området vurderes til å 
ha vesentlige kulturminneverdier som del av gjenreisingsbebyggelsen, og en eventuell ny bebyggelse 
vil bidra sterkt til å svekke det øvrige NB-området. Dersom Pedersenbygningene rives, vil Elverum 
kunne miste statusen som nasjonalt kulturhistorisk viktig byområde. På kulturvernfaglig grunnlag 
mener en at hensynssone bevaring er nødvendig for å sikre denne viktige delen av gjenoppbyggingen i 
Leiret. Videre fortsetter NB!-området over Pedersenrekka i én etasje. Bygningsrekka er en del av 
gjenreisningsbebyggelsen og må bevares. Fotoer viser at bygningene var bygget midt på 1950-tallet. 
Bygningene henger sammen med Pedersengården og snor seg rundt Galgeberget på en karakteristisk 
måte. Pedersenrekka er et viktig kjennetegn i Leiret og en unik bygningsrekke i Hedmark.  
 
 
 



 
Bilde hentet fra Østlendingen.no: «50-tallsidyll: Storgata en sommerdag på slutten av 1950-tallet» 

 
 
 

Fylkesrådet ber kommunen ta hensyn til kvalitetene i området, men finner likevel ikke å fremme 

innsigelse. Fylkesrådet viser til samarbeidsplikten innen kulturminneforvaltningen, jf. § 3 i Forskrift om 

faglig ansvarsfordeling m.v. etter kulturminneloven, og oversender saken til Riksantikvaren for 

vurdering siden fylkesrådet ikke følger den faglige tilrådingen om å fremme innsigelse til dette punkt.  

 
Øvrige vurderinger under nyere tids kulturminner. 
I planbeskrivelsen 2.5.8 om Galgebergparken og festningen står det at Christianfjeld festning er viktig i 
bybildet bla. som orienteringspunkt. Fylkesrådet mener den lave bygningsrekka hjelper 
Galgebergparken til å være synlig og lett tilgjengelig. Allerede i 1924 la en sentrumsplan opp til 
parkanlegg i Galgeberget, ifølge Byanalysen. I planbeskrivelsen 2.5.8 skriver kommunen at naturen i 
Galgeberget er sjelden vare som bør vernes om, bla. fordi den er så nære byen. Galgeberget er også 
en del av militærhistorien for Christianfjeld festning. Å bygge boliger på berget vil kreve store 
terrenginngrep og byggingen vil skjemme gjenreisningsbebyggelsen. Fylkesrådet vil også på 
kulturvernfaglig grunnlag ikke tilråde å bygge ut i Galgebergparken på B1, B4 og B11.  
 
Hensynssonen for bevaring av kulturmiljø bør utvides ytterligere til den andre siden av Storgata, 
«Bæk-kvartalet»/Bygningene mot Storgata i S5. Bygningene ble ifølge kommunens byanalyse tatt i 
bruk før 1965, bortsett fra den sørligste, og kan dermed relateres til de andre bygningene definert 
som gjenreisningsbebyggelse. Hele rekka av bygninger er godt tilpasset gjenreisningsbebyggelsen, og 
står i en liknende arkitektur med gjennomtenkte stildetaljer med markerte forretningslokaler i første 
etasje med store utstillingsvinduer. Det ville være uheldig om en eller flere av bygningene ble revet. 
Disse bygningene er allerede tilpasset gata og gjenreisningsbyen, og fylkesrådet ser derfor liten grunn 
til å eventuelt rive disse. Den øverste forretningsgården Garvergården/Lunke er presentert i 
konsekvensutredningen med ønske om utbygging. De andre forretningsgårdene i rekka er innenfor 
sone i temakart kulturminner, som ikke er juridisk bindende. Fylkeskommunen anbefaler å legge 
hensynssone på hele bygningsrekka langs Storgata i kvartalet. 



 
Bak sistnevnte forretningsgård står ei pipe som også er bevaringsverdig. Dette er sannsynligvis pipe 
fra Birger Lunke Garveri. A. & Birger Lunke Lærfabrik AS ble etablert i 1875, og fortsatte virksomheten 
som var etablert med Bæks Garveri. Fabrikken ble avviklet i 1984. Ved at pipa består, får kommunen 
på en enkel måte formidlet at det har vært industri i byen, og beliggenheten er neppe tilfeldig, ved 
Sagåas gamle utløp til Glomma. Byanalysen viser et kart fra 1887 der det ligger diverse småindustri 
ved Sagåa. Fylkeskommunen anbefaler å legge hensynssone bevaring kulturmiljø på pipa.  
 
En trebygning ønskes revet i Røhnekvartalet for boligbygging. Bygningen ligger innenfor S 17 og er 
foreslått som sentrumsformål (uten vern) i byplanen. Kvartalet er omtalt i 4. Vurdering av innspill til 

Leiret og Vestad i planens vedlegg Konsekvensutredning og vurdering av innspill. Arealet ligger inntil 
hensynssonen for bevaring av gjenreisningsbebyggelse, og bygninger her bør tilpasses sonen. Denne 
eldre bygningen er et historisk element i området, og gir større strøksverdi til området enn en ny 
bolig. Bygningen er innlemmet i «sone med lokalhistorisk interesse» i temakart for kulturminner som 
følger byplanen. Bygningen er ifølge SEFRAK-registreringen bygget tidlig på 1800-tallet som låve på 
Mannheim. Som nevnt, må det legges bestemmelser til sone som grenser til 
gjenreisningsbebyggelsen.  Bygging i dette området må skje varsomt. Gamle Trysilveg var tidligere 
hovedveg, som vist i byanalysen, og vegen svingte ned foran skogbrukets hus som den gang hadde 
svært sentral beliggenhet. Skogbrukets hus ble bygget som et signalbygg, og det er viktig at bygningen 
fortsetter å tiltrekke seg oppmerksomhet ved å være varsom med hva som blir bygget i 
Røhnekvartalet. Slakteribygningen er også med i NB!-området og hensynssonen, og ligger inntil det 
eventuelle utbyggingsområdet. 
 
Bestemmelser Elverum byområde: 
 
1.2 Plankrav: Det er fornuftig at det står at nye tiltak ikke kan etableres på Vestad før tiltaket inngår i 
vedtatt plan. Fylkesrådet mener at tiltak som rivning burde inngå i forbudet, slik at man ikke 
forskutterer framtidige utbyggingsprosjekter ved å gi rivetillatelse før Vestad-planen er ferdig.  
Det er videre positivt at det i bestemmelse 1.13 står at det skal stilles høye krav til estetikk, utforming 
og materialkvalitet.  
 
1.14.1 er bestemmelsen til hensynssone bevaring kulturmiljø. Her må det tilføyes at bygningene ikke 
skal rives. Bestemmelse til hensynssone kommer igjen under 8.4 i kapittelet for soner med særlige 
hensyn. I denne bestemmelsen står det at bebyggelse og områdets særpregede miljø «søkes bevart». 
Denne formuleringen er uklar og bør suppleres med at bygningene ikke skal rives. Forøvrig er det 
uklart hvorfor de to bestemmelsene ikke er slått sammen til én. 
 
Det er positivt at eiendommen Regimentgården/Generalgården er tatt med som hensynssone på hele 
tomta.  
 
Automatisk frede kulturminner 
Planen har i liten grad fokus på automatisk fredete kulturminner. Det er en ulempe at temakartet for 
kulturminner ikke dekker hele det samme arealet som plankartene, og heller ikke viser alle de 
arkeologiske kulturminnene innenfor planområdet. Det framgår ikke tydelig at man har valgt dette 
grepet, og brukerne av planen kan få inntrykk av at temakartet er utfyllende. Det er viktig at brukere 
av planen gjøres oppmerksom på at det bare er et utvalg av automatisk fredete kulturminner som 
vises i temakartet, og at planområdet for øvrig inneholder ca 300 kjente automatisk fredete 



kulturminner og mange som ikke er registrerte enda. I temakartet og i plankartene har man valgt kun 
å vise to av de ca 300 automatisk fredete kulturminnene. De to utvalgte kulturminnene er en 
gravhaug (Rolvshaugen) og middelalderkirkegården under Triangelparken. Begge ligger sentralt i 
Elverum og er særlig viktige automatisk fredete kulturminner. Selve gravhaugen er godt sikret 
gjennom hensynssone d med de bestemmelsene som er foreslått. Den er derimot ikke sikret mot å 
bygges inne av mindre ikke-søknadspliktige tiltak. Fylkesrådet mener at gravhaugen ikke må bygges 
inne mer enn det som allerede har skjedd. Dette bør løses ved at man legger en hensynssone c med 
retningslinjer om at alle tiltak i bakken, eller byggverk og konstruksjoner oppå bakken, er søkepliktige 
og må sendes til kulturminnemyndighetene. Hensynssonen bør dekke det ubebygde området mellom 
selve Gammelbruvegen og Glomma og Gammelbruvegen 5B og 7. 
 
Hensynssonen avsatt over den automatisk fredete middelalderkirkegården i Triangelparken stemmer 
ikke med avgrensningen registrert i kulturminnebasen Askeladden. Det forutsettes at hensynssonen 
skal være slik den er avmerket i Askeladden. Det er vesentlig for forvaltningen at den juridiske 
avgrensingen er riktig på plankartet. Det presiseres at undersøkelsesplikten jf. kulturminneloven § 9 
ikke er oppfylt på dette plannivået.  
 

Konklusjon 

 
Fylkesrådet vil berømme kommunen for god og bred medvirkningsprosess i forbindelse med 
utarbeidelse av planforslaget. Kommunen har gitt innbyggerne gode muligheter til å komme med 
innspill og gått betydelig utover minimumskravene i Plan- og bygningsloven. 
 
Kommunen utmerker seg særskilt ved at folkehelseperspektivet er sikret gjennom systematisk og 
flersektoriell tenkning gjennom planbeskrivelsen. 
 
Fylkeskommunen oppfordrer til bredt samarbeid om en bærekraftig byutvikling i Elverum gjennom 
samarbeidet i «Mjøsbyen». 
 
Fylkesrådet støtter Kommunedelplanens målsettinger om en kompakt by der det er attraktivt å gå og 
sykle, og synes det er positivt at planen legger til rette for ny gang- og sykkelbru over Glomma. 
Fylkesrådet vil likevel peke på at utvikling av nye handelsområder på Grindalsmoen vil medføre 
ytterligere trafikk over Glomma. Det er derfor viktig å få på plass nye og varige trafikkløsninger.  
 

Fylkesrådet anbefaler at det settes en bestemmelse om maksimalt tillatt antall parkeringsplasser 
for boligområder innenfor Leiret og Elverum byområde for å legge til rette for økt sykkel, gange og 
kollektivtransport, samt å begrense «harde flater» som oppsamling for overflatevann. 

 
Fylkesrådet anbefaler at den vestre delen av Galgebergparken ikke bebygges med boliger (B1, B4 
og B11 i plankartet). Galgebergparken er svært viktig som et friluftsområde i Leiret, og tilfører 
Storgata og Leiret gode kvaliteter.  
 

Fylkesrådet anbefaler kommunen å utarbeide en overordnet plan for Vestad for å sikre gode 
helhetlige løsninger for området.  

 



Fylkesrådet oppfordrer kommunen til å unngå byspredning ved å fortette eksisterende bebyggelse i 
Leiret der det er hensiktsmessig, og bygge ut Ydalir og Vestad før boligområdene B2, B3, B22 og B24 
realiseres. 

 
Fylkesrådet viser til at kommunen skal legge regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 

og vedtatte miljømål for vannforekomstene (overflatevann og grunnvann) til grunn i sin planlegging. 

For å sikre dette må det tas inn bestemmelser om miljømål i planbestemmelsene og legges inn et 

vegetasjonsbelte langs vassdrag. 

 
Fylkesrådet anbefaler kommunen å opprettholde gjeldende byggehøyder til 2-4 etasjer med en 

tilbaketrukket 5. etasje, og gjennomføre gode planfaglige vurderinger knyttet til viktige kvaliteter som 

f.eks. sol, luft, arealer for opphold/bomiljø, harmoni med eksisterende bebyggelse, volum, egenart og 

historie dersom det skal planlegges for høyere bebyggelse.  

 

Fylkesrådet viser til at felt S7 er et NB!-område. (Nasjonale interesser i Byområder.)  

Fylkesrådet ber kommunen ta hensyn til kvalitetene i området, men finner ikke å fremme innsigelse.  

Fylkesrådet viser til samarbeidsplikten innen kulturminneforvaltningen, jf. § 3 i Forskrift om faglig 

ansvarsfordeling m.v. etter kulturminneloven, og oversender saken til Riksantikvaren for vurdering 

siden fylkesrådet ikke følger den faglige tilrådingen om å fremme innsigelse til dette punkt.  

 

Det er positivt at kommunen har utarbeidet et temakart for kulturminner, men Fylkesrådet registrerer 
at det ikke er gitt retningslinjer/bestemmelser til dette. Fylkesrådet oppfordrer kommunen til å legge 
hensynssoner med retningslinjer og bestemmelser på de utvalgte sonene. Fylkesrådet oppfordrer 
særskilt til å legge hensynssone for bevaring av kulturmiljø på S5 mot Storgata og på pipa i bakkant.  

 
Temakartet og plankartene inneholder kun en liten andel av de kjente automatisk fredete 
kulturminnene, og Fylkesrådet ber om at det må komme tydelig fram hvor man kan finne utfyllende 
informasjon. Fylkesrådet forutsetter at kommunen retter opp hensynssonen over 
middelalderkirkegården i Triangelparken slik at avgrensingen i kulturminnebasen Askeladden og 
plankartet er lik. Dette for å sikre en forutsigbar forvaltning. Det bør også legges hensynssone c i et 
større areal rundt den automatisk fredete Rolfshaugen, for å sikre at den ikke bygges inn av ikke-
søknadspliktige tiltak. 
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