
 

 

 

Referat fra oppstartsmøte i plansaker 

jmf. Pbl § 12-8. 

Mindre endring av reguleringsplan for Grindalsmoen sør 

 

Plantype:  
☐Områderegulering 

☐Detaljregulering 

☒Mindre endring 

Planinitiativ 
mottatt: 

 
25.11.2020 

Eiendom: Gnr./bnr.  
30/ 
30/ 

Planavgrensning: 
 
 

Formålsgrenser for 
forretning i gjeldende plan.  
 
☒Se vedlagt kartutsnitt 

Saksnummer: 20/5844 
 

Saksbehandler: Charlotte Surén/Ådne C. 
Djønne 

Møtedato: 7.12.2020                                                                                     Møtested: Kommunehuset Folkvang 

Møtedeltakere 
Forslagstiller: 
 
 
 
Plankonsulent: 
 
 
Elverum 
kommune: 

 
YC Eiendom AS v/ 
Rolf Gundesrud 
 
 
Arealtek AS v/ 
Henri Auer 
 
Erik Johan Hildrum – enhetsleder arealplan 
Charlotte Surén – enhet for arealplan 
Ådne C. Djønne – enhet for arealpln 
Harald Brodahl – enhet for byggesak 

Planstatus for planområdet 
 

Plannavn Formål 

 

Overordnet arealplan 
 
Samfunnsdelen 
 

Kommunedelplan for Elverum 
byområde, vedtatt høsten 
2019. 

Forretning (felt F9) for 
plass- og 
transportkrevende 
varer.  



 

 

 

Kommunens foreløpige vurdering av planforslaget 
 
 
☒Kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet 
 
☐Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 
 

Merknader: 
Det er lite egnede arealer i Elverum for større bygg med idrettsanlegg.   
 
 

Hensikten med planarbeidet 
 
Legge til rette for at det kan bygges et idrettanlegg. Formål for forretning videreføres fra 
gjeldende plan. Ønskelig med økte tillatte byggehøyder.  

 
  
Foreløpige rammer for 
utbygging 

 

Byggegrenser 
 

Riksvegen: avklart i gjeldende plan for ny riksveg 3/25 
(fastsatt i bestemmelsene).  
Torolf Storsveens veg og gsv: videreføres fra gjeldende 
plan.  
Nabotomt i vest: bør reguleres ettersom det er planlagt 
høyere bygg. Dersom byggegrenser ikke reguleres gjelder 
de generelle avstandskravene i plan- og bygningsloven.  
 

Utnyttelsesgrad 
 

%-BYA = 80 %, i tråd med byplanen.   

Byggehøyder 
 

Økning fra maks 8 meter gesimshøyde til 11-12 meter. 
Anses som kurant.  

Parkering 
 

Byplanen: min. 1 p-plass per 100 kvm (både bil og sykkel). 
Ved felles p-anlegg setter byplanen krav til at 10 % skal 
være for el-bil. Det er foreløpig lagt opp til 50 plasser. 
Antall ladestasjoner for el-bil vurderes nærmere.   

Adkomst 
 

Skal være via Torolf Storveens veg, i tråd med gjeldende 
plan, og vises med adkomstpil i plankartet. Avklares senere 
ihht byggets form. Kommunen antyder at 2 adkomster er 
ok.  

Vann- og avløp Ok. Det er ledningsnett i Torolf Storsveens veg og i 

 

Reguleringsplan 
Grindalsmoen sør, vedtatt i 
2005 

Forretning og teknisk 
infrastruktur. 
Vegetasjonsskjerm er 
regulert langs riksvegen.  



 

 tomtegrensen mot gbnr. 13/1033. Det er behov for 
hensynssone på ledninger som ligger på privat grunn. Kart 
og sosi-fil oversendes til Arealtek.  

Overvann 
 

Analyser viser dreneringslinjer, aksomhetsområde for flom 
samt forsenkningskurver på tomta. Terrenget er 
bearbeidet og kotehøydene samsvarer ikke med det 
terrenget som ligger til grunn ved analysen. Nye 
kotehøyder må måles inn og håndtering av overvann må 
utredes. Overvannet skal håndteres på egen grunn.  

 

Utløser planforslaget krav til konsekvensutredning, etter pbl. § 4-2?  
 
 
☒ Nei 
 
 

 
 Planforslaget skal inneholde en konsekvensvurdering 

og ROS-analyse  
 
Arealet er avsatt til utbyggingsformål i kommunedelplanen.  

 
☐ Ja 

 
 
 

 Planbeskrivelsen skal inneholde en 
konsekvensutredning og ROS-analyse. 

 Planprogram for planarbeidet skal legges ut til offentlig 
ettersyn senest ved varsel om oppstart.  

 

 

Viktige utredningsbehov i forbindelse med planarbeidet 
 
Tema 
 

Merknad 

Landbruk Arealet er regisrtert som dyrkbar jord, men er fra før regulert til 
forretning.  
 

Kulturminner  Ingen kjente kulturminner i området.   
 

Natur Konsekvenser for naturmangfoldet må vurderes etter nml. § 8-12.  
 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 Naturgrunnlaget anses som god for bebyggelse hvor det er 
grusressurser. Grunnundersøkelser er gjennomført.  

 Overvann er svært viktig å utrede.  
 Området er støyutsatt, men det legges ikke til rette for 

støyømfintlig bebyggelse. Det kreves derfor ikke egen utredning 
for dette, men vurderes i planbeskrivelsen.  

 Luftforurensning beskrives og vurderes kort i planbeskrivelsen. 
 Tilgjengelighet for nødetater 
  

Teknisk infrastruktur  Trafikkmengde, beliggenhet og trafikkbildet må vurderes. Hvilke 
konsekvenser har beliggenheten av slik virksomhet? 

 Det er opparbeidet gang- og sykkelveg fram til tomtegrensa i øst. 



 

Det er fra før regulert gang- og sykkelveg langs Torolf Storsveens 
veg med krav til opparbeidelse. Rekkefølgekravet videreføres i 
ny plan. Gang- og sykkelveg skal opparbeides i tråd med 
kommunal vegnorm med belysning.  

 Det er fra før regulert busslomme langs tomtegrensa. Det er 
usikkert hvilket behov det er for denne i framtiden, eller om evt. 
framtidig busstopp kan anlegges som kantstopp. Innlandet 
trafikk varsles ved begrenset høring. 

 Snøopplag? 
 Frisikt 
 Energiforsyning til området er allerede avklart.  
 Renovasjon. Plassering og type avklares med SØIR.  
 Manøvreringsareal? 
 Området ligger innenfor konsesjonområdet for fjernvarme og det 

ligger ledninger i Torolf Storsveens veg. Byplanen setter krav til 
fjernvarme ved oppvarmet bruksareal over 500 m². Utbygger har 
avklart dette allerede. 

Barn og unge 
Uteoppholdsareal 
UU 
Folkehelse 
 

 Er forslaget i tråd med folkehelseplanen? 
 Barn og unges interesser må vurderes.  
 

Struktur 
Byggeskikk 
 

 Avstand til sentrum og beliggenhet i byen må 
vurderes/begrunnes godt. Vurderingen må være på et 
overordnet nivå og konsekvensene for byplanen må belyses. 

 Det er ønskelig at det bygges i tre. Kommunen har satt økt fokus 
på tre i konstruksjon og forutsetter av bruk av tre vurderes. Fra 
utbyggers side er det et spørsmål om kostnader. 
Planbeskrivelsen må gjøre rede for valg av materiale og det må 
begrunnes hvor bruk av tre i konstruksjon er aktuelt.   

 Gode fasader mot riksvegen er viktig. Lukkede fasader er ikke 
ønskelig i inngangsporten til byen.  

 Gode løsninger for arealbruken innenfor eiendommen må sikres 
og dokumenteres som del av planen. – arkitekt (skissør) ikke 
avklart enda.  

 Man må ta høyde for framtidig forretning og dette forankres i 
bestemmelsene.  

 
Annet  Vegetasjonsskjerm mot riksvegen: det er regulert et grønt belte 

langs hele riksvegen. Tilsåing/beplantning? Kan vurderes, men 
området ligger på annenmanns grunn.   

 

 

 

 

 



 

 

Hvilke vedlegg skal planforslaget inneholde? 

                                                     Merknader 
Illustrasjonsplan X 

Utomhusplan  X  

Fotomontasjer  

3D – presentasjoner  

Høydeprofiler/snitt X  

Støyrapport  

Trafikkanalyse  Må vurderes godt i planbeskrivelsen.  

Synbarhetsanalyse  

Annet?  Utredning av overvann.  

 

 

Er det behov for informasjon og medvirkning utover kravene i pbl.?  
 
☐Forhåndsuttalelser fra offentlige 
myndigheter 
 
☒Direkte dialog med berørte parter 
 
 
☐Informasjonsmøte/folkemøte 
 
 

 
 
 
 
SØIR – renovasjon 
 
Det har vært noe dialog med SVV 
 
 
NB! Planendringen varsles bredt og kunngjøres i avis og 
på nett, i tråd med prosessregler for detaljregulering. 

 

Rekkefølgebestemmelser 
 
☒Kommunen forutsetter bestemmelser knyttet til  
gjennomføringen av planen 

Igangsettings-
tillatelse 

Bruks- 
tillatelse 

 Støyskjerming   

Kjøreveg   

Fortau/gang- og sykkelveg  X 

Vann- og avløpsnett   

Høyspentledninger   

Håndtering av renovasjon  X  

Lekeplass/uteoppholdsareal   

Sykkelparkering  X  

Oppføring av gjerde/hekk/fysiske sperringer  Beplantning? 

Stenging av adkomster/avkjørsler   

Merknader: 
 
Rekkefølgekrav til håndtering av overvann kan være aktuelt, men må avklares når det 
foreligger egen utredning.  
 



 

 

 

Utbyggingsavtale, kommunalteknisk avtale 
 
☐Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtale 
 
 

☐Forslagsstiller ønsker å inngå 
utbyggingsavtale med kommunen.  
 
☐Varsles samtidig med planarbeidet 
 

☒Det er behov for kommunalteknisk avtale: overtakelse av gang- og sykkelveg  
 

 

Er det forhold hvor forslagsstiller og kommunens ikke er enige?  
 
 
 
 
 
 

 

Framdrift 
 
 
Forslagsstillers planlagte tidspunkt for oversendelse av komplett planforslag: Snarest 
 
Ved komplett planforslag varsles planen i Østlendingen (Arealtek) og på nett (kommunen). 
Kommunen varsler berørte parter.  
 
Mindre endringer er delegert til kommunedirektøren, så lenge de er kurante. Saken anses som 
ukurant og behandles derfor i formannskapet.  
 
Ønsker å kunne bygge på vårparten neste år. Samkjøre med Østli-prosjektet.  
 
 

Gebyr – private reguleringsplaner 
 
☒Ved mindre endring: 
 
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr     
etter kommunens betalingsregulativ for     
saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 
 
 

 
Fakturagrunnlag for 2021 (ikke avklart – 
vedtas av kommunestyret ila desember): 
Gebyr for mindre endringer i 2020 er 31 830,-  
 
Gebyrer beregnes etter tidspunkt for 
innsending av komplett planforslag.  



 

 
Fakturaadresse: 
 
Navn:     
Organisasjonsnummer:                         
Adresse: 
Postnr. & sted: 
 

 

Bekreftelser 
Referatet fra oppstartsmøtet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 
tidspunktet oppstartsmøte ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 
planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 
gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 
 
Konklusjonene er derfor foreløpige og hverken oppstartsmøtet eller tilhørende referat gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, 
i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige 
vurderinger. Demokratisk planprosess vil kunne bety at merknader og uttalelser fra naboer, 
offentlige instanser vil kunne medføre krav om endringer av planen og endring av fremdriften.   
 
Nytt oppstartsmøte vil kunne være nødvendig hvis planprosessen stoppes og det har gått 
betydelig med tid fra oppstartsmøtet fant sted til utarbeidelsen av planen settes i gang.  
 

 
Det bekreftes at møtereferatet er lest og godkjent og at forslagsstiller er kjent med vedlegg I og 
II.  
 
 
Forslagsstiller:                                                                   Kommunen: 
                                      
Dato:                                                                                      Dato: 
 
 
 
 
 
 

  



 

VEDLEGG I 

Planer, vedtekter og retningslinjer med betydning for planarbeidet 
 
Kommunale 
 
☒Klima og energiplan 

☐Hovedplan for vann- og avløp 

☐Gatebruksplan 

☐Kulturvernplan 

☒Folkehelseplan 

☒Trafikksikkerhetsplan 

☒Vegnorm 

☒VA-norm (www.va-norm.no/)  

☐Vedtekter for skilt og reklame 

☒Vedtekter for tilknytning til fjernvarme 

☐Restriksjoner for drikkevann 

☒Veileder for bruk av tre 

 
Kommunale planer  
 
Statlige  

☒Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.09.2014 

☒Om barn og planlegging, T-2/08 

☐Planlegging av riks- og fylkesveger, T-1057 

☐Verna Vassdrag, T-1078 

☒Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2016 

☒Retningslinjer for luftforurensning i arealplanlegging, T-1520 

☒Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar 

☐ FOR 2008-06-27 nr 742: Rikspolitiske bestemmelser for etablering av kjøpesentre 

☒Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12.juni 
2015. 
 
Kommunal planlegging - Regjeringen 
Veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven - Regjeringen   
 

 

 

http://www.va-norm.no/
https://www.elverum.kommune.no/om-oss/planer-og-rapporter
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/kommunal-planlegging/kommuneplanlegging/id418034/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/pblveiledere/id2009055/


 

VEDLEGG II 

 

 

 

Rutiner og krav:  
 
 Merknader 
Rutinebeskrivelse 
 
1. Kommunen anbefaler at planen sendes inn 

uformelt til kommunen for gjennomsyn og 
kontroll.  
 

2. Kommunen oversender sine kommentarer 
og tilbakemeldinger snarest mulig.  

 
 
3. Eventuelle rettinger og endringer i 

plandokumentene. Uavklarte momenter 
må avklares/håndteres.  

 
4. Planen sendes inn formelt når kommunen 

gir tilbakemelding på at planforslaget 
anses som komplett.  

 
5. Dato for kunngjøring av planen avtales. 

Kommunen varsles på nett og sender brev 
til berørte parter. Arealtek tar ansvar for 
kunngjøring av Østlendingen. 

 
6. Saken behandles i formannskapet.  

 
 
Forslagsstiller får tilbakemelding på om 
planen anses å være komplett og kan tas til 
behandling.  
 
I enkelte planprosesser vil det kunne være 
aktuelt med et arbeidsmøte for å gå gjennom 
dokumentene i fellesskap samt se på 
eventuelle endringer.  
 
 
 
 
Fristen for behandling begynner å løpe.  
postmottak@elverum.kommune.no og ikke 
direkte til saksbehandler. 

Planforslaget skal inneholde: 
 
Plankart 
Sosi-fil 
Bestemmelser 
Planbeskrivelse 
ROS-analyse 
Sjekkliste for naturmangfold 
Eventuelle utredninger/rapporter 

 
 
 
Både pdf- og word-format.  
Både pdf- og word-format. 

mailto:postmottak@elverum.kommune.no

