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Vedtak: 

Kommunedirektøren vedtar mindre endring av områderegulering for Vestad skole med tilliggende 
boligområder, plan-ID 2012004-01, med tilhørende plankart og bestemmelser datert 28.09.2020. 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 og kommunens delegasjonsreglement. 
 

 

Utredning 

 
Bakgrunn 
Elverum kommune v/enhet for arealplan har på vegne av Eiendomsstaben utarbeidet forslag til 
mindre endring av reguleringsplanen for Vestad skole med tilliggende boligområder. Gjeldende 
reguleringsplan ble vedtatt i 2018. Ved utarbeidelsen av plankartet i den gjeldende planen ble 
eiendomsgrensene lagt til grunn for formålsgrensene. For to boligtomter som grenser til Vestad 
skoles arealer stemmer eiendomsgrensene/målebrev ikke overens med faktisk arealbruk. 
Grunneierne av boligtomtene disponerer arealer som ikke ligger på egen eiendom, men som er en 
del av skolens arealer. Dette gjelder da en privat innkjørsel og et uthus. Eiendomsstaben har 
fremmet en mindre endring slik at formålsgrenser stemmer overens med den faktiske bruken og nye 
formålsgrenser ligger til grunn for grensejustering/fradeling. På den måten vil grunneierne fortsette å 
disponere arealene og at disse arealene ligger på egen grunn. 
 

Utvalg Saksnummer  Møtedato 

Delegert generell 001/21  



  
Planområdet 
Planendringen omfatter et begrenset areal innenfor områdereguleringen. Endringen omfatter to 
boligtomter – gbnr. 13/574 og 13/1149, deler av Vestads skoles utearealer og deler av 
Esperantogata. Begge boligtomtene er bebygd med enebolig og det er i tillegg et større bygg på gbnr. 
13/1149 som tidligere var benyttet som verksted. Planområdet ligger langs med Trondheimsvegen, 
tidligere riksveg 3.   
 
Gjeldende plan 
Områderegulering for Vestad skole og tilliggende boligområder dekker et stort areal på Vestad. 
Planen dekker områder som bebygd, eksisterende og ny infrastruktur, nye utviklingsområder og 
Vestad skole. Planendringen omfatter formål for frittliggende boligbebyggelse, gang- og sykkelveg og 
offentlig tjenesteyting – undervisning.  
 
Forslag til endringer 
Formålet med planen er at nye tomtegrenser samsvarer med faktisk arealbruk. Formålsgrensene 
mellom boligformål og undervisningsformål er derfor justert noe nordover, ca. 5-6 meter. Til grunn 
for nye formålsgrenser ligger gjerdene til boligtomtene. De regulerte boligtomtene vil med bakgrunn 
av dette være noe større enn i den opprinnelige planen. Både adkomstvegen til gbnr. 13/1149 og 
uthuset til gbnr. 13/574 vil da ligge på egen grunn når det er gjennomført grensejustering/fradeling 
for nye tomtegrenser.   
 
Samtidig som det gjøres endringer for formålsgrensene mellom bolig og skolen er plankart og 
bestemmelser revidert/justert noe. Dette gjelder som følger: 
 
Gang- og sykkelveg (Esperantogata) 
Formålet videreføres fra den gjeldende planen hvor Esperantogata er regulert som kjørbar gang- og 
sykkelveg og er adkomstveg for boligtomtene. Som følge av justeringen av formålsgrensene mellom 
bolig og skole er vendehammeren også flyttet noe nordover. Gangadkomsten via Esperantogata er 
sikret i plankartet, men tillates ikke for kjørende.  
 
Støy 
Områdereguleringen ble vedtatt i 2018. Etter at denne ble vedtatt har kommunen vedtatt en ny 
kommunedelplan for Elverum byområde, BYplan 2030, vedtatt høsten 2019. Som del av 
byplanarbeidet ble skytestøyen fra Terningmoen utredet og beregnet. Med bakgrunn i beregningene 
for skytestøy ble det innarbeidet, i tråd med nasjonale retningslinjer, hensynssone for skytestøy i 
byplanens plankart. Planendringen ligger i randsonen for gul hensynssone (vurdering av tiltak må 
vurderes). Denne sonen er innarbeidet i plankartet med tilhørende bestemmelser. Ettersom boligene 
grenser til Trondheimsvegen er de berørt av både skytestøy og vegtrafikkstøy. Med ny kunnskap, økt 
fokus på støyproblematikk og skjerpede retningslinjer er bestemmelsene i planendringen revidert i 
tråd med dette. Grensejusteringen vil ikke i seg selv medføre noen endringer av støysituasjonen, men 
vil være et vurderingstema dersom det skal føres opp nye boliger i området. Sammen med 
hensynssone for skytestøy er det derfor innarbeidet krav til, dersom det skal planlegges nye 
boenheter, utredning av sumstøy og rekkefølgekrav til eventuelle avbøtende tiltak. Planendringen 
medfører med dette at kravene vedrørende støy er skjerpet sammenlignet med den opprinnelige 
planen.  
 
Framtidig arealbruk for boligtomtene 
Ny byplan setter rammer og føringer for fortetting og ligger til grunn ved fradelinger og nye 
reguleringsplaner. Disse rammene er hensyntatt i planendringen ved at det er presisert hvor mange 
boenheter som er tillatt på boligtomtene og tomtestørrelser ved eventuelle fradelinger. Gbnr. 
13/1149 er på ca. 3,3 daa og har potensiale for noe moderat fortetting. I planendringen har man 
derfor tatt høyde for at det kan bygges flere boliger. På denne eiendommen ligger det til rette for at 



  
det kan bygges inntill 4 boenheter og at det er mulig med fradeling. En av forutsetningen for 
fortetting er at sumstøyen er hensyntatt. 
 
I den opprinnelige planen er det vist byggegrenser mot skolens arealer. Dette gjelder all type 
bebyggelse og vil kunne hindre høy og god utnyttelse av tomtene. Uthuset på gbnr. 13/574 ligger 
eksempelvis utenfor byggegrensene og nære nye tomtegrenser. I tråd med dagens normer for 
reguleringsplaner i Elverum er byggegrensene tatt ut av plankartet. Dette betyr at det er de generelle 
bestemmelsene for avstandskrav i plan- og bygningsloven gjelder. Uthus, garasjer o.l. kan dermed 
bygges inntil 1 meter ifra tomtegrensene mot skolens utearealer.  
 
Bestemmelser for boligtype, høyder og utnyttelse er for øvrig videreført fra den opprinnelige planen.  
  
Bestemmelser for skolens arealer 
Rammer for utnyttelse og høyder er videreført fra den gjeldende planen. Bestemmelsene for tillatt 
arealbruk er derimot mer spesifisert for arealet som ligger innenfor planendringen. Det er gitt mer 
konkrete rammer for hva som tillates her, hvor ny bestemmelse spesifiserer at det kan benyttes til 
undervisningslokaler, kontorer, lager og uteområder. Det er innarbeidet en begrensing for at 
parkering ikke tillates ettersom skolen har opparbeidet eget parkeringsareal nord-vest for 
planendringen.  
 
Begrenset høring av planendringen 
Endringen er forelagt berørte parter med mulighet for innspill og uttalelser. Kommunen har i den 
forbindelsen mottatt 5 uttalelser. Ingen av de offentlige myndighetene motsetter seg planendringen. 
Av grunneiere har Rimfeldt Eiendom AS uttalt seg med innspill knyttet til rekkefølgekrav til 
infastruktur knyttet til et annet delfelt innenfor områdereguleringen.  
 
Det er ikke gjort endringer i planen etter den begrensede høringen. Merknadsbehandlingen følger 
som eget notat i saken.  
 

Vurdering  
Planendringer er i tråd med byplanens rammer og føringer. Kommunedirektøren vurderer endringen 
å være i tråd med nasjonale retningslinjer og forventninger. Kommunedirektøren anser det som 
positivt at man gjennomfører en planendring for å tilpasse planen til faktisk arealbruk som er 
hensiktsmessig for de som er berørt. En endring av planen, slik at grunneierne av boligtomtene kan 
fortsette å disponere arealene slik som i dag, anses å være en god løsning. Samtidig gir ikke 
endringen av formålsgrensene nevneverdige konsekvenser for skolens uteområder.  
 
Kommunedirektøren mener videre det er positivt at hensynet og kravene til støyproblematikken er 
skjerpet og at man åpner for en moderat fortetting på en relativt stor eiendom dersom det skulle 
være aktuelt på sikt. Fortetting i eksisterende boligområder, med forutsetning av god arealutnyttelse 
og bokvalitet, er i tråd med kommunens overordnede rammer og intensjoner for byutvikling. 
 
Planbehandling 
Kommunedirektøren har vurdert planendringen som innenfor hva som kan behandles som mindre 
endring, iht. pbl. § 12-14. Endringen går ikke utover hovedrammene i gjeldende plan hvor formål og 
infrastruktur er videreført. Endringen berører ikke viktige natur- eller friluftsområder eller 
grønnstruktur. Arealet innenfor planendringen er allerede bebygd/tatt i bruk og justering av 
formålsgrenser vil derfor ikke medføre konsekvenser for gjennomføring av planen.  
 
Barn og unge 
Barn og unge er berørt i den grad de ferdes langs Esperantogata og bruker skolens utearealer i og 
etter skoletid. Esperantogata er lite trafikkert, og selv med en moderat fortetting på gbnr. 13/1149 vil 
mengden biltrafikk på denne vegen være svært liten. Det er sikret adkomst for myke trafikanter til 



  
skolens arealer fra gang- og sykkelvegen. Vestad skole har store utearealer og et noe mindre areal, 
som følge av grensejustering, vil ikke gå på bekostning av aktivitet og opphold på skolens arealer. 
Med skjerpede støykrav vil hensynet til barn i lek i egen hage være ivaretatt. I tilknytning til skolen er 
det mulighet for aktivitet for både små og større barn.   
 
Kommunedirektøren anser barn og unges interesser som ivaretatt.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren anser at endringen er positiv for de berørte grunneierne og uten nevneverdige 
konsekvenser for den gjeldende planen. Rammer og føringer i byplanen er fulgt, krav til støy er 
skjerpet og man legger til rette for en framtidsrettet arealbruk med mulighet for noe fortetting.  
 

 


