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Vedtak: 

Kommunedirektøren vedtar mindre endring av reguleringsplan for et område langs Trysilvegen i 
Nord-Leiret, plan-ID 26-02, med tilhørende plankart datert 05.08.2020 og bestemmelser datert 
13.10.2020. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 og kommunens delegasjonsreglement.  

 

 

Utredning 

Bakgrunn  
Arealtek AS har på vegne av Sven Morens veg 19 AS fremmet en mindre endring for Sven Morens veg 
19. Hensikten med endring er en moderat fortetting innenfor eksisterende boligområde. Dette 
innebærer at det tilrettelegges for utbyggingen av 4 boenheter i form av to vertikaldelte to-
mannsboliger på en tomt der tidligere bebyggelse er revet. Planforslaget omfatter i tillegg de 
tilgrensende boligtomtene, adkomstvegen og deler av Sven Morens veg.  
 
Endringen i planene er vurdert å være en mindre reguleringendring etter plan- og bygningsloven § 
12-14. i henhold til kommunens delegasjonsreglement er behandling av mindre 
regulerignsendringer,  forutsatt at dise er kurante, delegert til kommunedirektøren og behandles 
delegert.  
 

Utvalg Saksnummer  Møtedato 

Delegert generell 306/20 13.10.2020 



  
Planområdet 
Planforslaget omfatter hovedsakelig endringer på eiendommen gnr. 31, bnr. 74 hvor planendringen 
legger til rette for fortetting. Eksisterende eiendommer gbnr. 31/1203, 28/536, 31/775, 31/53, 
31/1246 og deler av 31/797 inngår i reguleringen ettersom det er fradelt boligtomter og opparbeidet 
en adkomstveg som ikke er i tråd med den gjeldende planen. Planområdet er på ca. 5 daa og 
området er relativt flatt. Planområdet ligger innenfor byområdet der det er under 1 km til Elverum 
sentrum og kun 1,5 km til stasjonsområdet.   
 
Planområdet ligger mellom Sven Morens veg i vest og Trysilvegen i øst. Området består av etablert 
boligbebyggelse. De nærmeste boligene er i form av eneboliger, men det er oppført en boligblokk 
rett sør for Sven Morens veg 19. Innenfor planområdet er det også et eksisterende garasjeanlegg 
tilhørende naboblokk på gnr. 31, bnr. 396. Bebyggelsen i boligområdet for øvrig består av eneboliger, 
tomannsboliger og rekkehus fra varierende tidsepoker. Trysilvegen er støyutsatt, men det er en 
sammenhengende støyskjerm mellom veg og bebyggelse. Det er ingen lekeplasser i området.  
 

Gjeldende planstatus 
Planforslaget ligger innenfor Kommunedelplan Elverum byområde – Byplan 2030, vedtatt i 2019 og er 
regulert til «nåværende boligbebyggelse». Byplanen setter rammene for parkering, utearealer, antall 
tillatte boenheter, tomtestørrelser, utnyttelse m.m. og ligger til grunn ved planendringen.  
 
Den gjeldende reguleringsplan for planområdet er Reguleringsplan for et område langs vestsiden av 
Trysilvegen i Nord-Leiret, plan-ID 26, vedtatt i 1970. Denne planen legger til rette for utbygging med 
boliger i form av frittliggende småhusbebyggelse i inntil 2 etasjer.  
 
Forslag til endringer 
Planforslaget kan forstås i to deler, der den første omhandler utbygging på en ubebygd tomt og den 
andre omhandler regulering av eksisterende bebyggelse. Planendringen legger til for å bygge flere 
boenheter på Sven Morens veg 19 enn hva som er tillatt i gjeldende planen og i byplanen. Det er 
skissert to stk. tomannsboliger, men planendringen åpnet også for rekkehus. %-BYA er satt til 35%. 
Tillatte etasjeantall endres ikke. Det skal også opparbeides minimum 1,5 parkeringsplasser for bil for 
tomannsboliger og minimum 2 parkeringsplasser for eneboliger. For Sven Morens veg 19, hvor det er 
planlagt 4 boenheter er det krav til 2 parkeringsplasser for sykkel per boenhet.  
 
Det er ønske om at alle boenhetene har egne yttervegger for å øke bokvaliteten, heller enn å bygge 
rekkehus. Det ønskes også å etablere et smett mellom de to husene for en større tigjengeliget til 
ulike deler av eiendommen, samt at en oppsplitting av bygningsmassen gir et luftigere preg til 
prosjektet. Planlagt ny bebyggelse innpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til volum og 
høyder. Med bakgrunn av støysituasjonen er det satt krav til at utearealene skal være vestvendte og 
at minimum 1 soverom skal være på stille side. Det er i illustrasjonsplanen avsatt et lite felles 
uteareal.  
 



  

 
Illustrasjon av areal som skal tilhøre eiendom 31/74 – blått markerer kjøpt eiendom. 

 

De bebygde boligtomtene innenfor planen reguleres etter dagens arealbruk. Det er tillatt med ene- 

eller tomannsbolig og utnyttelsesgraden er satt til  %-BYA=30%, i tråd med byplanen. Sven Morens 

veg 23 har en utfordrende utforming og %-BYA settes derfor til 35%, for å gjøre det enklere med ny 

bebyggelse her, dersom det er aktuelt på sikt. I tillegg legges det for denne eksisterende boligen inn 

byggegrense på 2 meter mot nord og vest. 

 

Endringen innebærer blant annet: 

 Tomteinndeling: Etter at den gjeldende planen ble vedtatt i 1970 er det gjort fradelinger 
innenfor området uten regulering. Planendringen viser derfor tomteinndeling etter den 
faktiske situasjonen.  

 Felles adkomstveg: Planendringen stedfester en eksisterende felles adkomstveg. Vegen skal 
benyttes av et lite antall boenheter og vegbreddene er noe mindre enn kommunal vegnorm. 
Den er foreslått med vegbredde på 4 m med noe grøftarealer. Adkomsten til Sven Morengs 
veg 21 skal flyttes. Denne ligger i dag parallelt med den felles adkomstvegen, noe som anses 
som uhensiktsmessig.   

 Byggegrenser: Byggegrenser mot Sven Morens veg oppdateres etter kommunal vegnorm – 
fra 12,5 meter fra midtlinje veg i den gjeldende planen til 5 meter fra ytterkant grøft. 
Byggegrensen mot Trysilvegen reduseres fra 20 meter til 15 meter (målt fra veg midte), i 
samråd med Statens vegvesen (SVV). Det tillates adkomstveg inntil 2 meter fra formålsgrense 
mot Trysilvegen.  

 Grensejustering: Det har i løpet av planprosessen blitt inngått en avtale mellom grunneier av 
Sven Morens veg 19 (31/74) og 31/1203 om kjøp av tilleggsareal mot 31/1203. Dette arealet 
er innarbeidet i plankartet og ligger til grunn ved nye eiendomsgrenser. 

 Arealbruk på gbnr. 31/1203: Garasjeanlegget er i den gjeldende planen regulert til 
boligbebyggelse. I planendringen er det lagt til et underformål for bebyggelse og anlegg med 
tilhørende bestemmelser. Innenfor arealet tillates garasjer, boder og renovasjonsløsning. 
Tillatt arealbruk er dermed i tråd med faktisk bruk. Byggegrensen mellom de nye 
tomannsboligene og garasjeanlegget er satt til 2 meter for best utnyttelse av boligtomta. 

 Renovasjon: Det er avsatt et felles areal for renovasjon ved Sven Morens veg.  



  
 Bestemmelsene er for øvrig oppdatert i tråd med byplanen, dagens standarder, lovverk og 

retningslinjer.  
 

Som del av planarbeidet er det gjennomført støyutredninger. Støy er et sentralt tema for 
planforslaget på grunn av nærheten til Trysilvegen og det har vært gjennomført støyberegning for 
området (Arealtek 20.11.2019). Planområdet ligger delvis innenfor rød og gul støysone hvor støyen 
kommer fra rv. 25 – Trysilvegen. Selv med etablert støyskjerm på 2,3 meter ligger bebyggelsen i gul 
støysone og beregningene viser at for fremtidig trafikksituasjon berører støykotene rød støysone ved 
4 meters høyde. For å kartlegge støyen nærmere er det gjort beregning av støy i fasadepunkt. Ved 
mest støyutsatte fasade varierer fra Lden 64,8 dB til 64,1 dB i 2. etasje. Støy ved fasade er ikke i rød 
støysone, men det må påregnes fasadeisolering og dokumenteres tilfredsstillende støyforhold 
innendørs i forbindelse med byggesøknad. Bebyggelsen er gjennomgående og får en stille side mot 
vest. I 1. etasje skjermes boenhetene av etablert støyskjerm og det er kun fasaden mot Trysilvegen 
som ligger innenfor gul støysone. Støyrapporten viser at det kan etableres uteoppholdsareal med 
tilfredsstillende støyforhold (Lden <55dB) mot vest og på deler av tomta som vender mot sør.  
 
Ettersom planområdet ligger inntil Trysilvegen (rv. 25) noe som medfører at planområdet og nye 
boenheter berøres av støy og luftforurensning. Planen i seg selv vil i liten grad endre ekisterende 
støyforhold eller medføre økt forurensning til luft. I henhold til luftkvalitet er det ikke gjort egne 
målinger for dette prosjektet, men det vises til kommunens egen vurdering (via nettside og 
kommunal målestasjon for luftkvalitet) som konkluderer med at luftkvaliteten er tilfredsstillende. Det 
bør bemerkes at det tidvis (vinter) og stedvis (langs de mest trafikkerte vegene) potensielt kan ha 
negative helseeffekter, men verdiene tilknyttet luftforurensningen i planområdet ligger under 
kravene satt i forurensningsforskriften. Ettersom planområdet berøres av luftforurensning fra 
vegtrafikk er det krav til at luftinntak til boenhetene plasseres slik at innendørs luftforurensning blir 
minst mulig og at det skal anlegges hekk/buskvegetasjon mot riksvegen. Dette vil kunne bedre 
luftkvaliteten på uteoppholdsarealene da vegetasjon har en viss evne til å absorbere gasser og 
fungere som en deponiflate for veistøv. Tett vegetasjon- og støyskjerm danner også en barriere mot 
sprut- og grove støvpartikler fra veien. Leke- og uteoppholdsareal er i hovedsak plassert mot vest 
med bebyggelsen som skjerming mot forurensning fra vegen.  
 
Uttalelser til planendringen 
Planendringen er forelagt berørte parter, offentlige myndigheter og andre med interesse i saken med 
mulighet for uttalelse. I forbindelse med høringsperioden har kommunen mottatt 3 uttalelser. Elvia 
AS uttaler seg om strømforsyningen i området og påpeker at utbygger må kontakte Elvia i forbindelse 
med utbygging med tanke på ledningsnett. Fylkesmannen og Statens vegvesen har uttalt seg, men 
har ingen merknader som tilsier at det må gjøres endringer i planen.  
 
Endringen etter høringsperioden 
Det er gjort enkelte justeringer i bestemmelsene basert på en generell gjennomgang av 
plandokumentene. Det er blant annet innarbeidet krav til takform, med krav til saltak eller valmet 
tak. Eksisterende bebyggelsen innenfor planområdet og bebyggelsen rundt har denne takformen og 
det er derfor sikret i bestemmelsene, punkt § 2.2 d) og § 2.3 d), at dette skal gjelde for ny 
bebyggelse. Samtidig er gesimshøyden endret fra 7,5 meter til 8 meter. I tråd med byplanen er det 
satt begrensning for etablering av takterasser, hvor dette ikke er tillatt. Området er støyutsatt og 
takterasser vil være utfordrende med tanke på hensynet til støy.  
 
Med bakgrunn av Fylkesmannens tolkning av tillatte boenheter i nyere planer (Mindre endring av 
reguleringsplan for Hanstad Helset – Johan Falkbergets veg 56), hvor Fylkesmannens tolkning tilsier 
at upresise bestemmelser for hvor mange boenheter som kan tillates betyr at det er føringene i 
byplanen som gjelder. Byplanens bestemmelser sier at det tillates 2 boenheter per eiendom. For å 
presisere at tillatte boenheter på Sven Morens veg 19 er høyere er det derfor innarbeidet i 
bestemmelsene, punkt § 2.3 a), at det kan føres opp inntil 5 boenheter. Det er planlagt 4 enheter, 



  
men bestemmelsene åpner opp for 5 dersom det skulle være aktuelt med rekkehus i stedet for 
tomannsboliger. Det er derimot ikke dokumentert at dette er gjennomførbart, men det er samtidig 
ikke ønskelig med en unødig begrenset mulighet, dersom det lar seg gjennomføre med rekkehus.  

 
Vurderinger  
Den mindre planendringen følger opp intensjonene og rammene i BYplan 2030. Det legges til rette 
for en moderat fortetting i et eksisterende boligområde som er i tråd med kommunens mål om en 
arealeffektiv utbygging i sentrumsnære strøk. Samtidig anses fortettingen som såpass liten at det 
ikke går utover bokvaliteten i området. Kommunedirektøren anser planendringen som i tråd med 
kommunens overordnede planer og strategier samt nasjonale retningslinjer og føringer.  
 
Planbehanding 
Rådmannen anser planendringene som innenfor hva som kan behandles som en mindre endring, iht. 
pbl. § 12-14. Endringen medfører en høyere tetthet av boenheter på Sven Morens veg 19, hvor man 
delvis endrer boligtype og flere boenheter. Hovedrammene for planen er dermed inntakte og 
endringen anses ikke å ha konsekvenser for gjennomføringen av planen, hvor området allerede er 
bygd ut. Ingen grøntarealer er berørt av planendringen. 
 
Fortetting og bokvalitet 
Fortetting i etablerte boligområdet er forankret I byplanen, som åpner opp for en moderat fortetting 
i eksisterende boligområder. Området består av både frittliggende og konsentert småhusbebyggelse 
samt at prosjektet grenser til en boligblokk med høy utnyttelse. To nye tomannsboliger anses som 
kurant og innenfor tålegrensen i dette området. Det er lagt til rette for både felles og private 
utearealer. De nye boligene er tilpasset den eksisterende bebyggelse med tanke på tomteutnyttelse 
og byggehøyder. Kommunedirektøren anser bokvaliteten som ivaretatt.  
 
Barn og unge 
Det anses ikke at tiltaket vil medføre noen negative konsekvenser for barn og unge. Det tilrettelegges 
med privat og felles uteoppholdsareal og felles lekeplass for de minste barna. Området har sentral 
plassering og det er kort veg til badeplass, leke- og aktivitetsområder, da i tilknytning til skolene, 
fotballbaner, idrettshall og Sagtjernet. Det er under 1 km til nye Ydalir- skole og barnehage, samt 
Elverum ungdomsskole, og det er etablert gang- og sykkelveg på flere av strekningene.  
 

Støy 
Det er gjennomført støyutredningen som viser at maksimumkrav til støynivå innendørs kan ivaretas 
med tiltak. I plankartet er det regulert støyskjerm og i bestemmelsene det vist til retningslinjer for 
støy samt satt konkrete krav til arealbruken. Det er krav til minimum 1 soverom på stille side og at 
utearealene skal være vestvendte. Kommunedirektøren anser hensynet til støy som ivaretatt.  
 
Luftforurensning 
Trafikkmengden på riksvegen tilsier at krav til utredning med tanke på mulig luftforurensning ikke 
utløses. Det er likevel positivt at det er innarbeidet krav i bestemmelsene som sikrer at boligene og 
uteareal ikke er utsatt for luftforurensning med blant annet at det skal anlegges hekk/vegetasjon mot 
riksvegen som avbøtende tiltak. Kommunedirektøren mener det er gjort gode grep i planen for å 
sikre god bokvalitet hvor inngangspartier og gangveg er vendt mot riksvegen og at utearealer ligger 
skjermet mot vest.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren er positiv til den moderate fortettingen i området og anser det som i tråd med 
kommunens intensjoner og mål. Området ligger sentrumsnært og trafikksikkert med gang- og 
sykkelvegtilbud fra krysset Sven Morens veg/Grønlandsgutua til og fra sentrum. God bokvalitet er 
ivaretatt med private og felles utearealer som ligger skjermet fra støy og luftforurensning. Ny 
bebyggelse skal formes slik at det passer inn i eksisterende boligområde.  


