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Elverum kommunestyre vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljregulering for 
padelsenter Grindalsmoen sør, arealplan-ID 2021007, med plankart datert 12.04.2021 og 
planbestemmelse revidert 05.06.2021. 

 
  



 

 

Utredning 

Bakgrunn 
Arealtek AS fremmer på vegne av YC Eiendom AS forslag til detaljreguleringsplan for padelsenter 
Grindalsmoen sør.  

Planområdet eies av YC Eiendom AS og omfatter to eiendommer langs Torolf Storsveens veg. 
Området er på ca. 23,4 daa. Grindalsmoen består hovedsakelig av forretningsbebyggelse der 
eksisterende bebyggelse karakteriseres av store volumer og relativt høye bygg. Det er ca. 2,5 km til 
Elverum sentrum. Det ligger også parallelt lang riksveg 25 og i relativ nærhet til ny riksveg 3. 
Omreguleringen av området gjøres for å åpne for tjenesteyting i form av padelbaner, i tillegg til 
dagens formål som er kombinert bygge- og anleggsformål i form av forretning m.m.  

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta planen slik den foreligger. 

Forslag til detaljreguleringsplan for padelsenter Grindalsmoen sør ble lagt ut til offentlig ettersyn i 
perioden 23.04. – 04.06.21. Det er kommet inn 6 merknader som er oppsummert og kommentert i 
eget vedlegg som ligger vedlagt saken.  

 

Beskrivelse av planforslaget 

Planområdet eies av YC Eiendom AS og omfatter to eiendommer langs Torolf Storsveens veg. 
Området er på ca. 23,4 daa. Grindalsmoen består hovedsakelig av forretningsbebyggelse der 
eksisterende bebyggelse karakteriseres av store volumer og relativt høye bygg. Omreguleringen av 
området gjøres for å åpne for tjenesteyting i form av padelbaner, i tillegg til dagens formål som er 
kombinert bygge- og anleggsformål i form av forretning m.m. For padelsenteret er det planlagt å 
bygge en ca. 2400 m2 stor padelhall med tilhørende teknisk infrastruktur og parkering. Det 
planlegges for seks padelbaner. Padel er en kombinasjon av tennis og squash, noe som krever en 
relativt stor takhøyde for en god spilleopplevelse.  

Sporten padel er ingen publikumssport, og det legges ikke opp til tribuner eller muligheter for å følge 
spillet som tilskuer. Hovedtyngden av spillere utgjøres av voksne i alderen 20 år og oppover.  
Aktiviteten i seg selv er ikke en del av den frivillige idretten, men er en del av det kommersielle 
tilbudet som er ønsket i byen. Formålet blir dermed ikke idrettsanlegg, men tjenesteyting, noe om 
indikerer at dette en type aktivitet som drives av private kommersielle aktører.  

Planendringen innebærer blant annet: 

· Tilrettelegging for kombinert arealbruk – forretning/tjenesteyting.  
· Det er i planendringen fremmet noe økte byggehøyder. Maksimalt tillatt gesimshøyde i den 

gjeldende planen er 8 meter, mens endringen legger til grunn maksimalt tillatt gesimshøyde på 
13 meter.  

· 3 adkomstmuligheter fra Torolf Storsveens veg. 
· Estetiske krav til fasaden mot riksvegen.  
· Bestemmelsene er for øvrig oppdatert i tråd med kommunens overordnede plan, Byplan 2030.  



 

 

 

Merknader 

Arbeidet med planen startet opprinnelig som en mindre endring som administrasjonen la ut til 
høring. Statsforvalteren hadde innsigelse til forslaget til mindre ending, Statens vegvesen og 
Innlandet fylkeskommune var også sterkt kritiske til plasseringen og prosess. Det ble i merknadene 
spesielt fokusert på at en omgjøring av formål ikke kunne tas som en mindre endring, men måtte tas 
som en full planprosess. Det ble derfor startet en full planprosess for å få en bredere vurdering av 
alle konsekvensene ved en slik etablering. I saksutredningen til 1. gangs behandling ble det spesielt 
lagt vekt på vurdering av aktuelle alternative plasseringer av en slik type virksomhet. 
Administrasjonen har sammen med konsulent og utbygger vurdert svært mange alternative 
lokaliseringer, uten å finne egnede arealer som var bedre enn området som nå blir regulert, basert 
på den virksomheten og den brukergruppen som etableringen retter seg mot.  

Statsforvalteren konkluderer i sin høringsuttalelse at de mener nytt planforslag imøtekommer deres 
innsigelse datert 23.02.21. 

Merknadene til offentlig ettersyn er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. Det fremkommer 
lite nytt i forhold til tidligere merknader til oppstart, men det går i all hovedsak fram at de statlige og 
regionale aktørene har akseptert kommunens argumentasjon for valgt plassering av et nytt 
padelsenter.  

Vurdering 

Kommunedirektøren ønsker et moderne padelsenter velkommen til Elverum, og mener det vil være 
et positivt bidrag til alle aktivitetene som allerede finnes i byen. Folkehelse er viktig for Elverum 
kommune, og en ny type aktivitet som dette vil kunne engasjere flere til å holde seg i fysisk aktivitet.  

Nedenfor er en del av argumentasjonen for plasseringen som ble framlagt ved 1. gangs behandling 
lagt inn, da de offentlige instansene har tatt til seg argumentasjonen som ble lagt fram. Det er ikke 
kommet inn vesentlige motforestillinger til valgt lokalisering for et padelsenter ut fra den grundige 
vurderingen av plassering, trafikk og presedensvirkning som ble gjort ved 1. gangs behandling.  

Konsekvenser for Byplan 2030 
Elverum kommune ønsker fremdeles hovedtyngden av detaljhandel plassert i bykjernen, for å 
styrke byen til å bli et godt og robust regionsenter for handel. 
Fra tid til annen dukker det opp konsepter som ikke passer godt inn hverken i sentrumskjernen, 
eller i områder for plass- og transportkrevende varegrupper. Det kan være ulike grunner til 
dette, som støy, forurensning eller endra momenter som f.eks. type bygg. For å ha en «ventil» 
for slike tilfeller, ble det lagt inn en bestemmelse i byplanen for Grindalsmoen/Østerdalsporten 
der det står ; 
"Det tillates etablert næringsvirksomhet som ikke bør lokaliseres innen bykjernen med hensyn 
til støy eller annen ulempe for omgivelsene." 

Kommunedirektøren mener denne bestemmelsen kan benyttes i tilfeller som dette, ved at en 
har en type aktivitet en ikke hadde tatt høyde for i tidligere arbeid. I denne saken dreier det seg 



 

 

altså om et bygg for tjenesteyting som tar mye plass, krever en anselig høyde, og som dermed 
passer dårlig inn i sentrumskjernen. Det faktum at dette også er et helkommersielt tilbud, 
medfører og at det ikke er ønskelig å se på arealer avsatt til offentlige / allmennyttige formål i 
byen for denne type aktivitet. 
Administrasjonen har sammen med utbygger sett på ulike tomter/områder i byen for å se om 
det er gode egnede tomter mer sentrumsnært som kan være aktuelle for denne type 
virksomhet. Så langt har det ikke kommet fram fullgode alternativer som både er store nok, og 
har en egnet plassering i forhold til omkringliggende bebyggelse og virksomheter.  

Konsekvenser for bykjernen 
Felles for alle tomtene/arealene innenfor bykjernen som har et klart utviklingspotensial er at 
disse skal ha en urban utforming, god stedstilpasning og dekke et behov for boliger, næring, 
tjenestetilbud langt fram i tid. Av publikumsrettet virksomhet er det ønskelig at dette retter seg 
mot en stor andel av befolkningen med butikker, tjenester innenfor helse/velvære, sosiale 
møteplasser som kafeer og restauranter og lignende. En padelhall anses å ikke være av en slik 
karakter. Arealene bør bebygges slik at virksomheten bidrar til liv og røre i byen, og et moderne 
bysentrum.  

En padelhall er svært arealkrevende og har lukkede fasader. Slik bebyggelse anses å være 
innenfor «big-box» konseptet. Konseptet utfordrer et moderne bysenter. Med hensyn til 
arealene som kreves og størrelsen på bygningen tilsier størrelsen i seg selv at det er 
utfordrende å bygge innenfor bykjernen og tilpasse dette til eksisterende bygninger der.  

Konseptet retter seg mot en relativ liten målgruppe og størrelsen på bygningen vil beslaglegge 
arealer som ellers kan bebygges med forretninger, kontorer og boliger. Innenfor bykjernen er 
det anbefalt bybebyggelse med kombinert bruk med forretning, tjenester, kontor og boliger. 
Dette sikrer arbeidsplasser, god dekning av servicefunksjoner, og en høy tetthet av boliger. En 
padellhall innenfor bykjernen er ikke i tråd med ønsket arealbruk innenfor bykjernen. Det går 
på bekostning av boliger midt i sentrum, og muligheten for arbeidsplasser.   

Presedens 
Statsforvalteren og Statens vegvesen stilte spørsmål ved om denne etableringen vil skape 
presedens i forhold til videre utvikling av Grindalsmoen / Østerdalsporten.  
Kommunedirektøren forstår at temaet blir tatt opp, men deler ikke denne bekymringen. Det er 
få konsepter som ligner en padelhall, med behov for store volum til tjenesteyting for en voksen 
brukergruppe. Med brukergrupper for barn og unge ville det vært en høyere terskel for å legge 
til rette for aktiviteten som en del av dette næringsområde. Presedensvirkningen, når man 
sammenligner med andre aktiviteter og idretter, vurderes derfor som liten.  

Etablering av padelsentre i andre deler av landet er, så vidt vi har kunnet bringe på det rene, 
stort sett lokalisert i næringsområder der det er en bygningsmasse som passer til denne 
virksomheten, med stort volum og høyde. Kommunedirektøren mener dette indikerer at det er 
mange som ser de samme utfordringene som Elverum kommune ved å bygge den type bygg 
sentrumsnært. Sentrumsnære arealer bør forbeholdes bygg og virksomheter som passer inn 
der, med volum, arkitektonisk uttrykk og aktiviteter som spiller godt sammen med andre 
aktiviteter i de enkelte område/nabolag.  

Trafikk  
Det er godt tilrettelagt for bruk av sykkel, gange og kollektivtransport til området. Det er gang- 



 

 

og sykkelveger inn mot Grindalsmoen både fra boligområdene nord og øst på Vestad, og det er 
gode gang- og sykkelvegløsninger på begge sider av dagens rv. 25 helt inn til området der 
padelhallen vil bli liggende.  Elverum har en sykkelandel på 7-8%, noe som tilsier at det er gode 
muligheter for at sykkel vil bli benyttet også av de som ønsker å trene i padelhallen.  
Plasseringen i forhold til å kunne tiltrekke seg spillere fra omkringliggende kommuner er god, 
med en kort veg fra nybygd rv. 25 som kommer vestfra.   
 

Energi og klima 
Grindalsmoen omfattes av konsesjonsområde for fjernvarme, og det vil være krav til tilkobling til 
fjernvarme. Selv med noe avstand til sentrumskjernen på østsiden av Glomma, vil det være gode 
muligheter for bruk av kollektivtransport og et godt utbygd gang- og sykkelvegnett til padelsenteret.  

Området er godt egnet til utbygging, og det er gjort vurderinger som viser at området takler flom og 
overvann på en god måte. 
Bestemmelsene for planen er justert ved at § 1e er oppdatert slik at det nå vises til den nylig vedtatte 
Trestrategien for Elverum kommune;  
§1e Bruk av tre 
Innenfor planområdet skal moderne bruk av tre i kombinasjon med andre materialer utredes for 
fasaden på nybygget. Jf. Trestrategien for Elverum kommune vedtatt 26.05.2021. 

Barn og unge 
Barn og unge er i utgangspunktet ikke en målgruppe for padelsenteret. Det er likevel et godt utbygg 
gang- og sykkelvegnett fra alle deler av byen og nærområdet, slik at alle brukergrupper kan bevege 
seg trygt i området. 

Konklusjon 
Kommunedirektøren er fornøyd med at statlige og regionale myndigheter ser at det er gode 
argumenter for plassering av et padelsenter som ønsket i denne detaljplanen, og at kommunen har 
fått gjennomslag for sin argumentasjon i saken. Planforslaget imøtekommer innsigelsen 
Statsforvalteren hadde til forslag til mindre endring, og dermed kan planen nå vedtas av 
kommunestyret.   

Kommunedirektøren anbefaler at detaljreguleringsplan for Padelsenter Grindalsmoen sør vedtas.  

 


