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Mindre endring av reguleringsplan for en del av Grindalsmoen  - 
oppsummering av innkomne uttalelser 

 
 

 

Høringsinstans Uttalelse Kommentar 

Statens 
Vegvesen, dato 
27.09.2019 

SVV viser til at planendringen er i tråd med overordnet 
plan. De stiller seg positiv til fortetting i områder på 
Vestad. Arealet er avsatt til framtidig boligbebyggelse i 
Byplan for Elverum byområde, og er således i tråd med 
overordnet plan og SPR-BATP.  
 
De viser til klassifiseringen av denne delen av rv. 3 ikke 
er endelig avklart, som følge av bygging av ny rv. 3.  
 
SVV mener det er riktig å legge til grunn en byggegrense 
på 20 meter fra veg midte. De kan ikke se at 
byggegrensene mot riksvegen er omtalt i 
bestemmelsene, og forutsetter at dette blir gjort.  
 
De merker seg at det er lagt opp til støyskjermingstiltak 
i form av støyskjerm. Dette er regulert inn i plankartet 
med tilhørende rekkefølgekrav. De minner om at 
tiltakene er tiltakshavers ansvar og legger til grunn at 
nødvendige tiltak blir gjennomført, i tråd med T-1442.  

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Byggegrensen i plankartet er 
endret i tråd med SVVs krav til 
20-meters grense.  
 
 
Rådmannen mener hensynet til 
støy er ivaretatt og at 
rekkefølgekravene for 
gjennomføring er 
tilfredsstillende.  

Fylkesmannen i 
Innlandet, dato 
26.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato 14.10.2019 

Fylkesmannen mener at den foreslåtte endringen vil 
påvirke gjennomføringen av planen, og at endringene 
går utover hovedrammene i planen. De mener derfor at 
vilkårene for å bruke mindre endring ikke er til stede og 
at den plantypen ikke vil ivareta de interesser 
Fylkesmannen er satt til å ivareta. De ber derfor 
kommunen om å gjennomføre endringen som en 
ordinær planendring. De viser til at arbeidet med en ny 
reguleringsplan må ivareta støyretningslinjene og 
dermed at boliger og utearealer må skjemes.  
 
De viser til kommunens e-post med vedlagt 
støyrapport. I Fylkesmannens nye vurdering av saken 
tar de ikke stilling til om arbeidet kan utarbeides som en 
mindre endring. De mener at hensynet til støy og barn 
og unge er ivaretatt. Deres interesser anses ikke å 

Kommunen har vært i dialog med 
Fylkesmannen angående krav om 
full regulering. Plandokumenter 
med tilhørende støyutredning ble 
lagt fram for Fylkesmannen for en 
ny vurdering.  
 
 
 
 
 
Rådmannen anser endringen av 
planen som i tråd med vilkårende 
i pbl. § 12-14. Arealbruken endres 
ikke, men underformålet endres 
m.t.p boligtype og antall 



berøre Fylkesmannens interesser og de har ingen 
merknader til planforslaget.  
 
 
 
 
 
De legger til grunn at støyvurderingen videreføres i 
planforslaget og legges til grunn for bestemmelsene. 
 

boenheter. Planendringen 
medfører positive endringer som 
et eget areal for lekeplass, 
oppgradering av kjøreveg, færre 
avkjørsler og skjerming for 
vegtrafikkstøy.  
 
Det er innarbeidet bestemmelser 
for støy med krav om 
gjennomføring. Støytiltak skal 
være ferdig opparbeidet før det 
kan gis brukstillatelse. Støyskjerm 
er i tillegg regulert i plankartet.  

Hedmark 
Fylkeskommune, 
dato 18.10.2019 

Fylkesdirektøren forutsetter at reguleringsplanen 
utarbeides i tråd med overordna kommunedelplan for 
Elverum byområde. Det innebærer eksempelvis at 
lekeplassen har de kvalitetskravene som fremkommer i 
bestemmelse punkt 1.9 i kommunedelplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De påpeker viktigheten av at ny bebyggelse blir tilpasset 
eksisterende omkringliggende bebyggelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsendringen berører ikke nyere tids eller 
fredete kulturminner.  
 

Arealet er avsatt til framtidig 
boligformål i overordnet plan og 
planendringen er i tråd med 
dette. Byplanen ligger til grunn 
rammene for parkering, 
utnyttelse m.m. Bestemmelsene 
og plasseringen av lekeplassen er 
i tråd med byplanens rammer 
m.t.p. at den ligger skjermet for 
trafikkfare og støy, det er satt 
krav til innhold, den ligger solrikt 
og det er satt krav til når den skal 
opparbeidelses. Rådmannen 
anser planendringen som i tråd 
med byplanen.  
 
Det er satt krav til estetikk og 
byggeskikk, § 1 k), som sikrer at 
bygningene i samme byggeflukt 
eller gruppe får en helhetlig 
utførelse med takform, 
materialvalg, form og farge. 
Rådmannen vurderer det som 
positivt at det forutsettes at 
nybyggene skal ha et helhetlig 
preg. Omkringliggende 
bebyggelse er fra forskjellig 
tidsalder og i forskjellig byggestil 
som tilsier at nybyggene vil kunne 
bryte med omkringliggende 
bebyggelse. Rådmannen mener 
høydebegrensninger og volum er 
tilstrekkelig for å bevare preget 
av et boligområde med småhus.  
 
Tas til orientering.  

 
 


