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Merknadsbehandling 
 

Høringsinstans Uttalelse Kommentar 

Innlandet 
Fylkeskommune 

Fylkeskommunen er positive til at det legges til rette for 
en fortetting med 4 boenheter på gbnr. 13/1149. 
Området er sentrumsnært og økt fortetting er i tråd 
med nasjonale retningslinjer. De bemerker samtidig at 
det er viktig at fortetting skjer med kvalitet og 
forusetter at bo- og boligkvaliteten samt hensynet til 
barn og unge ivaretas.  
 
 
 
 
Fylkeskommunen er positive til at hensynssone for 
skytestøy er innarbeidet i plankartet i tråd med 
byplanen. De viser til grenseverdiene for støyfølsom 
bebyggelse og/eller områder som skal benyttes til lek 
og opphold og at disse grenseverdiene legges til grunn 
ved utbygging.  
 
 
 
Esperantogata er foreslått til en offentlig kjørbar gang- 
og sykkelveg. Fylkeskommunen anbefaler at formålet 
reguleres til faktisk bruk, i dette tilfellet adkomstveg for 
boliger.  
 
 
 
 
 
 
Planendringen har, etter hva Fylkeskommunen kjenner 
til, ikke noen betydning for automatiske fredede 

Tas til orientering. Fortettingen er 
i tråd med byplanens rammer og 
føringer, blant annet med tanke 
på tomtestørrelser og boligtype. 
Området har gode kvaliteter for 
fortetting med trygge 
gangforbindelse, nærhet til 
skolen med sine utearealer m.m. 
Kommunedirektøren anser at god 
bokvalitet er sikret i planen.  
 
Det er i bestemmelsene satt krav 
til at grenseverdiene skal være 
sikret ved utbygging. Hensynet til 
støy skal dokumenteres før det 
kan gis igangsettingstillatelse. 
Vestad skole, med sine utearealer 
er skjermet mot vegtrafikkstøy på 
eget område.  
 
I gjeldende plan er Esperantogata 
regulert til kjørbar gang- og 
sykkelveg og formålet er 
videreført i planendringen. 
Kommunedirektøren mener at 
formålet gang- og sykkelveg er 
riktig ettersom de myke 
trafikantene, herunder 
skoleelevene, skal prioriteres.  
 
Tas til orientering.  
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kulturminner. Varslingsplikten etter kulturminneloven § 
8 er tatt inn i planens fellesbestemmelser.  
 

Fylkesmannen i 
Innlandet 

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til 
justeringene av formålene som foreslås i planen.  
 
Fylkesmannen mener det er positivt at hensynssonen 
for skytestøy er innarbeidet i plankartet og viser til at 
det er bestemmelser for håndteringen av støy i 
bestemmelsene. 

Tas til orientering.  
 
 
 

Statens Vegvesen SVV viser til at Trondheimsvegen skal nedklassifiseres 
etter at ny riksveg 3 er åpnet. Det skal bygges gang- og 
sykkelveg langs Trondheimsvegen og både nye boliger 
og skolen vil få tryggere adkomst for myke trafikanter.  
 
SVV legger til grunn at skolens gjenværende arealer er 
tilstrekkelig for skolens virksomhet og at endret 
plankart vil samsvare med faktisk bruk. 

Tas til orientering.  
 
 
 
 
Hensikten med planendringen er 
at formålene skal stemme 
overens med faktisk bruk. Skolens 
faktiske arealer blir derfor ikke 
mindre ved planendringen.  

Rimfeldt 
Eiendom AS 
 

Rimfeldt Eiendom ber om at det gjøres endringer 
knyttet til rekkefølgekrav for delfeltet S2 i 
områdereguleringen. Det vises til tidligere dialog med 
kommunen hvor rekkefølgekrav til opparbeidelse av 
Krogata har vært diskutert. Når det nå først gjøres en 
mindre reguleringsendring ønskes det at 
bestemmelsene endres i tråd med tidligere avklaringer. 
I bestemmelsene for områdereguleringen foreslås 
følgende bestemmelse: 
Partene er enige om at reguleringsplanens § 4.3 om 
rekkefølgekrav for felt S2 hva gjelder opparbeidelse av 
Krogata o_V3 skal forstås slik at opparbeidelse av o_V3 
er begrenset til langs delfeltet S2, slik som uttrykkelig 
angitt for o_V2 i § 4.3.  

Endringen som foreslått berører 
et annet delfelt og infrastruktur 
innenfor områdereguleringen for 
Vestad skole. Den mindre 
reguleringsendringen er 
begrenset til et lite areal og skal 
være en selvstendig plan. 
Bestemmelser knyttet til andre 
delfelt og som ikke har betydning 
for endringen er derfor ikke 
innarbeidet i planen. 
Rekkefølgekrav til Krogata anses 
som en selvstendig sak og hvor 
andre parter er berørt. 
Kommunedirektøren mener 
derfor at dette må håndteres i 
egen sak og prosessen må 
avklares når det er aktuelt med 
utvikling på S2 eller andre felt 
som er berørt av 
rekkefølgekravet.    

Elvia AS Elvia har kabler i området og har i sitt innspill vedlagt 
eget kart. De ønsker at kablene berøres i minst mulig 
grad ved tiltak i grunnen. Dersom kabler blir skadet eller 
berørt må utbygger bekoste dette. Nøyaktig 
beliggenhet av kablene kan Elvia etter forespørsel 
påvise. Ved planlegging av nye boenheter må 
kundesenteret til Elvia kontaktes i god tid på 
eiendommen gbnr. 13/1149.  
 

Tas til orientering. Kabelnett vil 
ikke være berørt som følge av 
hensikten med planendringen, 
hvor det skal gjøres 
grensejustering mellom 
boligtomter og skolens arealer. 
Det er ingen konkrete planer for 
utvikling på gbnr. 13/1149. 
Når/dersom det er aktuelt med 
utbygging her må strømnettet 
avklares på det tidspunktet. 
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Kommunedirektøren viser da til 
utbyggers ansvar for å 
sikre/ivareta ledningsnett i 
grunnen.  

 


