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FSK-110/20 Vedtak: 
 
Formannskapet vedtar å legge forslag til detaljregulering for Skansebu, arealplan-ID 2019009 med 
tilhørende plankart datert 29.04.2020 og bestemmelser datert 04.05.2020 ut til offentlig ettersyn, 
med følgende forutsetninger: 

· Endring av bestemmelse § 3 e): maksimalt fotavtrykk per boligbygg er 120m² BYA.  
· Tilføyelse under § 3: krav til at balkonger skal bygges med ark.  
· Formålet for naturområde (f_GN) utvides til kotehøyde 187 moh. Grunnlag for utregning av 

tillatt bebygd areal (%-BYA) skal tilsvare det som er egnet boligareal.  
· Byggegrensen mot f_GN settes til 2 meter.  
· Illustrasjonene oppdateres i tråd med føringene for byggeskikken.  

Formannskapet ber rådmannen følge opp justeringene i plandokumentene før det legges ut til 



 

 

offentlig ettersyn. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11. 

 

17.06.2020 Behandling i Formannskapet 

FSK - møtebehandling: 
Endringsforslag fra Gjermund Gjestvang (MDG) på vegne av MDG: 
MDG vil fremme rådmannens opprinnelig innstilling til formannskapet den 03.06.2020 i 
detaljregulering for Skansebu. 
 
Endringsforslag fra Yngve Sætre (H) på vegne av Høyre: 
Formannskapet vedtar å legge forslag til detaljregulering for Skansebu, arealplan-ID 2019009 med 
tilhørende plankart datert 29.04.2020 og bestemmelser datert 04.05.2020 ut til offentlig ettersyn. 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.A 
 
Avstemming: 
Endringsforslag fra Gjestvang (MDG) på vegne av MDG falt mot 8 stemmer (Gjermund Gjestvang 
MDG stemte for). 
Endringsforslag fra Sætre (H) på vegne av Høyre falt mot 6 stemmer (Lillian Skjærvik - AP, Ingvar 
Midthun - AP, Magnus Stenseth - AP, Eldri Svisdal - SV, Ida Kristine Teien - Sp og Gjermund Gjestvang 
- MDG). 
Rådmannens innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Arnfinn Uthus - Sp, Yngve Sætre - H og Dag Martin 
Bakken - Frp). 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet vedtar å legge forslag til detaljregulering for Skansebu, arealplan-ID 2019009 med 
tilhørende plankart datert 29.04.2020 og bestemmelser datert 04.05.2020 ut til offentlig ettersyn, 
med følgende forutsetninger: 

· Endring av bestemmelse § 3 e): maksimalt fotavtrykk per boligbygg er 120m² BYA.  
· Tilføyelse under § 3: krav til at balkonger skal bygges med ark.  
· Formålet for naturområde (f_GN) utvides til kotehøyde 187 moh. Grunnlag for utregning av 

tillatt bebygd areal (%-BYA) skal tilsvare det som er egnet boligareal.  
· Byggegrensen mot f_GN settes til 2 meter.  
· Illustrasjonene oppdateres i tråd med føringene for byggeskikken.  

Formannskapet ber rådmannen følge opp justeringene i plandokumentene før det legges ut til 
offentlig ettersyn. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11. 

 
  



 

 

Utredning 
 
Oppsummering 
Plan1 AS har på vegne av JST Invest AS fremmet et privat planforslag for Skansebu – Grindalsvegen 
105. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse, på en eiendom som per i 
dag er uregulert. Det er skissert to tomannsboliger i et område som består av eldre boligbebyggelse.  

Planforslaget ble lagt fram for politisk behandling 3. juni, i sak 087/20. Utbygger sendte et notat til 
formannskapet i forkant av møtet, med reaksjoner på administrasjonens håndtering av saken. 
Formannskapet vedtok å utsette saken til mer informasjon om saken forelå. Etter møtet i 
formannskapet 3. juni har administrasjonen vært i møte med utbygger samt plankonsulenten. Det er 
i tillegg foretatt en ny vurdering i saken, som har resultert i justering av rådmannens innstilling i 
saken. Utbyggers notat, møtereferat og følgenotat fra administrasjonen ligger som vedlegg.  

Rådmannen anbefaler å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn, med enkelte forutsetninger.  

Planområdet 
Planforslaget omfatter eiendommene gbnr. 12/47 og 12/65 som utgjør Grindalsvegen 105. 
Eiendommene er per i dag ubebygd, men det stod tidligere en enebolig fra 50-tallet som nå er revet. 
Størrelsen på eiendommen er på ca. 1,3 daa, hvorav 200 m² av eiendommen utgjør skråning ned mot 
Glomma. Adkomsten er fra en liten kommunal stikkveg fra Grindalsvegen og eiendommen ligger ca. 1 
km fra sentrum av Elverum.  
 
Planområdet grenser til Glomma i øst, Grindalsskansen i nord og boligbebyggelse for øvrig. 
Boligbebyggelsen består av eneboliger, hvor flere av disse er ført opp på tidlig 1900-tallet i 
forbindelse med at jernbanen ble bygget og næringsutviklingen på Vestad. Disse boligeiendommene 
inngår i bygge- og deleforbudet som kommunestyret vedtok i 2019, med bakgrunn i at 
kommunestyret ønsker en utredning av verneverdiene i området. Noen av boligene i området er av 
nyere dato og inngår ikke i denne forbudssonen. Grindalsvegen 105 er ikke direkte berørt av bygge- 
og deleforbudet.  



 

 

 
Flyfoto: Grindalsvegen 105 er vist med stiplet linje. Boligbygg fra tidlig 1900-tallet er illustrert med gul 
trekant. 

Planen omfatter i tillegg adkomstvegen inn til eiendommen samt et mindre areal tilhørende 
Grindalsskansen med mulighet for anleggelse av en ny parkering til denne.    

Gjeldende planstatus 
Arealet er en del av et større område på Vestad som er avsatt til framtidig sentrumsformål. Innenfor 
dette arealet er det flere uregulerte områder, herunder området ved skansen. For disse områdene er 
det satt krav til en vedtatt reguleringsplan før tiltak etter plan- og bygningsloven kan finne sted. Det 
innebærer at det ikke er tillatt å oppføre nye boliger.  

Området for sentrumsformål i kommunedelplanen skal reguleres i kommunal regi, og det er satt 
igang et planarbeide for den nordre delen av dette, jmf. formannskapets vedtak i sak 068/20. 
Planarbeidet er basert på at det er nedlagt bygge- og deleforbud for flere eiendommer i området. 
Grindalsskansen er fra tidligere regulert til bevaring.     

I arbeidet med planforslaget for Skansebu ligger føringene i byplanen for utearealer, parkering m.m.  
til grunn.  



 

 

Planforslaget 
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av ene- eller tomannsboliger. Det 
er skissert to stk. tomannsboliger med tilhørende parkeringsareal og private uteområder. Maksimal 
tillatt mønehøyde er foreslått til 10 meter og maksimal gesimshøyde er satt til 7 meter. Dette 
tilsvarer to fulle etasjer og saltak. Det er satt minimumskrav til private utearealer på 15m² per 
boenhet – dette er planlagt på bakkeplan og med balkong i 2. etasje. Maksimal utnyttelsesgrad er 
satt til %-BYA (bebygd areal) = 35 %. Det er satt krav til at tre skal være bygningsmateriale i 
konstruksjon over bakken.  

I planbestemmelsene er det lagt inn flere føringer for at de nye boligene skal tilpasses og ha 
slektskap med den eldre bebyggelsen. Det er blant annet satt krav til at ny bebyggelse skal ha saltak 
som takform og at vinkelen på disse skal være på minimum 30 grader, som er sammenlingbart for 
den eldre bebyggelsen i området. Videre er det krav til stående panel på kledningen  og en maksimalt 
tillatt fotavtrykk på 150m² per boligbygg. Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge en 
vurdering/redegjørelse for hvordan hensynet til omkringliggende bebyggelse er ivaretatt.  

Virkningen av nybyggene på sine omgivelser er illustrert med egne 3D-modeller og ligger som 
vedlegg.  

Planen stadfester adkomstvegen (o_KV2) med mulighet for en utvidelse på 0,5 meter. Dagens 
vegareal er noe smal, det er derfor regulert slik at det er mulighet for en liten utvidelse. Det er ikke 
satt krav til at dette skal gjøres, men det gir mulighet for en utvidelse ved behov. Utvidelsen ligger 
innenfor vegareal som kommunen eier og går ikke ut over privat grunn. Kjørende langs 
Grindalsvegen har vikeplik for bilister som kommer ut fra skansen. I krysset er ikke siktforholdende 
tilfredsstillende for en slik løsning. Planen legger derfor til rette for at det blir vikeplikt for de som 
kommer fra stikkvegen. Kravet til sikt kan dermed tilfredstilles og trafikksikkerheten vil bedres. 

For å sikre tilgjengeligheten for besøkende til Grindalsskansen er det regulert inn et lite areal for en 
offentlig parkeringsplass (o_P) med inntil 3 parkeringsplasser. Det er ikke lagt krav til noen 
opparbeidelse, men planen legger til rette for at kommunen kan opparbeide en enkel 
parkeringsplass, dersom behovet melder seg. Noen parkeringsmuligheter for besøkende til skansen 
er det ikke per i dag.  

Videre er det satt av en grønn sone, naturområde (f_GN), i skråningen ned mot Glomma. Innenfor 
denne sona skal stedegen vegetasjon opprettholdes, med mulighet for noe pleie og skjøtsel. Det 
biologiske mangfoldet skal ivaretas ved evt. skjøtsel. Grønnstrukturen er i tillegg et flomutsatt 
område med restriksjoner for oppføring av bygg og anlegg.  

Sammen med planen ligger en illustrasjonsplan. Denne er ikke juridisk bindende, men viser hvordan 
eiendommen kan utnyttes med de rammene som er foreslått. 

Vurdering 

Rådmannen vurderer planforslaget å være i tråd med kommunens intensjoner for norde del av 
Vestad med tilrettelegging av småhusbebyggelse. Formålet for bolig inngår i sentrumsformål og ligger 
i et etablert boligområde. Planforslaget legger til rette for en moderat fortetting, som er i tråd med 
kommunens overordnede mål for eksisterende boligområder. Føringene for utnyttelse, parkering, 
flomhensyn m.m. i byplanen er lagt til grunn i utarbeidelse av planforslaget. Rådmannen vurderer 
videre at planen er i tråd med nasjonale forventninger og retningslinjer om en bærekraftig og 



 

 

miljøvennlig boligutvikling.  

Kulturmiljø og kulturminnehensyn 
Kommunestyret vedtok bygge- og deleforbud i 2019 for mange av boligeiendommene i området. 
Bakgrunnen var at det er uavklart hvilken verneverdi de forskjellige bygningene har, og området som 
helhet. Kommunestyret har bedt om at kulturminnerverdiene skal utredes som en del av 
kommunedelplan for Vestad. Grindalsvegen 105 er ikke direkte berørt av bygge- og deleforbudet. 
Eiendommen grenser likevel inntil flere av de boligene hvor verneverdien skal vurderes i kommende 
planprosess for Skansen-området. Bygge- og deleforbudet har derfor fortsatt betydning for planlagt 
bebyggelse på Grindalsvegen 105, hvor ny bebyggelse vil kunne påvirke helhetsinntrykket av 
området. Ved oppstarten av planarbeidet og ved utarbeidelsen av planen har derfor 
administrasjonen forutsatt at hensynet til bygningsmiljøet eiendommen ligger ved, skal ivaretas og 
vektlegges spesielt. Rådmannen har anbefalt å sette klare føringer for å sikre at ny bebyggelse ikke 
overstyrer og dermed forringer områdets verdier og kvaliteter.  

I planforslaget er det lagt inn føringer for å imøtekomme de faglige rådene, men rådmannen mener 
at planforslaget ikke svarer ut den forventningen som lå til grunn ved oppstarten. Fra et planfaglig 
ståsted mener rådmannen at grepene i planen ikke i tilstrekkelig grad sikrer de verdiene kommunen 
har signalisert som verneverdige. Flere av bestemmelsene vurderes som positive, men rådmannen 
mener at de juridiske rammene ikke gjenspeiles i selve prosjektet. Kravet til slektskap anses ikke å 
være oppfylt på boligene som er illustrert.  

Området i dag preges av mindre frittliggende eneboliger i 1 ½ etasje med tilnærmet kvadratiske 
grunnflater. De to boligbyggene som er planlagt har større grunnflate enn den eldre bebyggelsen, 
samt at bygningsformen er rektangulær. Til sammenligning er gjennomsnittlig grunnflate på den 
eldre bebyggelsen ca. 111 m², mens grunnflaten på planlagte bygg er nærmere 150 m².   

Samtidig er det planlagt to fulle etasjer, og dermed høyere gesims- og mønehøyde enn hva 
eksisterende har. De nye boligbyggene er sammenlignbare med Grindheim (Bruksvegen 4), som er 
den største boligen av eldre alder. Det antas at høyder og volum er relatert til Grindheim i 
planforslaget, men at høyder og volum totalt sett i området ikke er tatt med i vurderingene.  



 

 

 
Eksempler på den eldre boligbebyggelse ved skansen-området 

Rådmannen er positiv til en høyere utnyttelse, så lenge fortettingen er skånsom og at den eldre 
bebyggelsen beholder sitt preg på området. En høyere utnyttelse, større grunnflate og full 
etasjehøyde gir totalt sett større volum på de nye boligbyggene enn hva de eldre byggene har. Dette 
strider i mot de faglige rådene administrasjonen ga ved oppstarten av planen. En konsekvens av 
dette er at nybyggene vil kunne virke dominerende i området. Planforslaget bryter nå med både 
fotavtrykk, form, høyde og utnyttelse. Mindre enheter og dermed mindre fotavtrykk vil kunne dempe 
en uønsket virkning. Samtidig mener rådmannen at det kan være akseptabelt med et noe større 
volum, dersom det stilles krav til en god tilpasning for øvrig. Grunnflatene bør reduseres noe, hvor 
rådmannen foreslår at fotavtrykket ikke skal overstige 120m². Dette vil fortsatt gi enheter av god 
størrelse. Rådmannen anbefaler derfor at det legges inn flere føringer i bestemmelsene, som følger: 

· Redusering av tillatt fotavtrykk – fra 150m² til 120m² per boligbygg.  
· Bruk av arker på balkonger.  

Rådmannen mener videre at illustrasjonene må bearbeides slik at føringen i planen gjenspeiles på de 
planlagte boligene.  

Grønnstruktur og flomhensyn 
Det er satt av en grønn sone langs med Glomma hvor vegetasjonen skal bevares for å sikre dyre- og 
plantelivet, hindre erosjon og generell bevaring av grøntdrag i byen. Dette mener rådmannen er 
veldig positivt og i tråd med de forventningene man har til en miljørettet kommunal planlegging.  
 



 

 

Rådmannen er derimot skeptisk til at formålet ikke dekker skråningen i sin helhet, men kun deler 
den. Planen viser boligformål også nedover skråningen, som da blir en del av beregningsarealet for 
utnyttelsen. Det som er regulert til boligformål tilsvarer derfor ikke hva som faktisk er egnet for bolig. 
Konsekvensen av dette er at utnyttelsen av tomtearealet i praksis vil kunne bli høyere enn 35 %.  
Rådmannen mener at formål for bolig skal tilsvare det som er egnet for bolig. Arealer som ikke er 
byggbart eller mulig å anlegge hage på er naturlig å regulere som grøntareal i dette tilfellet. 
Rådmannen vurderer at 35 % BYA fortsatt kan gjelde.  

Det er satt en byggegrense mot grønnstrukturen, som er svært nært der skråningen starter. 
Rådmannen anser at det ikke er tilstrekkelig areal mellom bolig og skråning. Det bør settes en 2-
meters grense med tanke på hvilken betydning flom og erosjon kan ha på arealene langs Glomma. En 
større avstand er i tillegg positivt med tanke på vedlikehold o.l. for beboerne. Rådmannen anbefaler 
derfor at formålet for grøntareal utvides vestover og avgrenses der hvor det er byggbart areal. 
Rådmannens forslag til endringer er: 

· Formålet for naturområde utvides til kotehøyde 187 moh.  
· Byggegrensen mot grønnstrukturen settes til 2 meter.  

Bokvalitet og naboforhold 
Planforslaget medfører en moderat fortetting i et allerede etablert boligområde. Prosjektet vil gi 3 
flere boenheter enn hva det tidligere har vært. Rådmannen har registrert, gjennom innspill til planen, 
dialog og på nabomøte, at flere oppsittere i området ikke ønsker en slik fortetting. Rådmannen 
mener at en viss fortetting i sentrumsnære områder må forventes, hvis kommunen skal kunne oppnå 
målet om en miljøvennlig og bærekraftig boligutvikling. Rådmannen støtter derimot naboene i at en 
større fortetting ikke er ønskelig, men at 3 flere boenheter er innenfor tålegrensen ved fortettning i 
et slikt område. Nybyggene vil ikke ha konsekvenser for solforholdende til naboene. Rådmannen 
ønsker å presisere at fortettingen skjer med småhus, altså ene- eller tomannsboliger, som er samme 
bygningstype som ellers i området og at andre boligtyper tillates ikke.  
 
Barn og unge 
Grindalsskansen er brukt som parkområde for barnehager og skoler med mulighet for læring, 
aktivitet og opphold. Rådmannen vurderer konsekvensene av planforslaget for Grindalsskansen, som 
aktivitetsområde, som liten. Det er avsatt noe areal for en parkeringsplass, men denne er plassert i 
utkanten av parkområdet og berører ikke kulturminnene. Skansen er et fint område for opphold og 
lek for barna som er bosatt i nærheten. Prosjektet, med 4 enheter, utløser ikke eget krav til lekeplass, 
i tråd med byplanen. Ved utarbeidelsen av reguleringsplanen for hele skansen-området skal det 
avsettes et areal for områdelekeplass. Tilbudet for barn og unge vil derfor styrkes når området 
utvikles videre. Økt trafikk basert på de nye boligene anses som såpass moderat at dette ikke har 
konsekvenser for barns sikkerhet langs Grindalsvegen.  

Økonomiske konsekvenser knyttet til infrastruktur 
Grindalsvegen er en kommunal veg, hvor kommunen har ansvar for drift og vedlikehold. Planen 
legger til rette for en liten utvidelse av vegen, men det er ingen konkrete planer om å gjennomføre 
en utvidelse per i dag. Planen legger i tillegg til rette for 3 parkeringsplasser i tilknytning til 
Grindalsskansen. Denne ligger på kommunal grunn. Arbeidet ligger innenfor hva kommunen selv kan 
gjennomføre med egne ressurser dersom en finner at dette skal prioriteres. Det vurderes å være små 
kostnader knyttet til evt. framtidig vedlikeholdet av plassen.   

Planen anses å ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser for kommunen.  



 

 

Konklusjon  
Rådmannen anser planforslaget som i tråd med kommunens strategier og føringer for boligutvikling i 
de sentrumsnære strøkene i Elverum. Rådmannen er positiv til en moderat fortetting i området, men 
anbefaler at rammene for byggeskikken skjerpes for å hensynta kulturmiljøet og at utbygger må 
tilpasse illustrasjoner deretter. Planen bør i tillegg sikre at boligformål tilpasses det som er faktisk 
bebyggelig.  

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med anbefalte endringer.  

 


