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Vedtak: 

Rådmannen vedtar mindre reguleringsendring av en del av Grindalsmoen, arealplan-ID 40-03, med 
tilhørende plankart, sist rev. 31.10.2019 og bestemmelser, sist rev. 01.11.2019 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 og kommunens delegasjonsreglement.  
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Utredning 

Bakgrunn 
Bygg-Team as har søkt om en mindre endring av regueringsplan for en del av Grindalsmoen, plan-ID 
40. Bakgrunnen for søknaden er å legge til rette for en høyere tetthet og flere boenheter enn hva 
gjeldende reguleringsplan har som ramme. Planendringen innebærer: 
 

- Opphevelse av regulert parsellinndeling for 6 ubebygde boligtomter og opprettelse av to nye 

delfelt.  

- Endring av boligtype for ett felt, hvor det åpnes opp for konsentrert småhusbebyggelse. 

- Økning av etasjeantall fra én etasje til to-etasjes bygg. 

- Justering av antall og plassering av avkjørsler. 

- Tilrettelegging av nærlekeplass. 

- Justering av krav til siktforhold i tråd med dagens krav og standarder. 

- Generell oppgradering av bestemmelser i tråd med dagens lovverk og normer. 

Endringen av planen er vurdert å være en mindre reguleringsendring etter § 12-14 i plan- og 
bygningsloven. I henhold til kommunen delegasjonsreglement er behandling av mindre 
reguleringsendringer, forutsatt at disse er kurante, delegert til rådmannen og kan behandles 
delegert.  
 
Planområdet 
Den mindre endringen omfatter deler av gbnr. 13/1 på Vestad. Boligområdet avgrenses av riksveg 3 i 
vest, Markvegen i sør og Langslettvegen i øst. Området er ubebygd. Deler av Langslettvegen inngår i 
planen. Området ligger i etablert boligområde ca. 2 km i gang- og sykkelavstand fra sentrum. Dagens 
riksveg 3 skal nedklassifiseres, som en del av utbygging av ny riksveg 3, og det forventes da at 
trafikkmengden forbi området reduseres.  
 
Planstatus 
Området er regulert til ene- og tomannsboliger i reguleringsplan for en del av Grindalsmoen, vedtatt i 
1973. Det er avsatt 6 tomter hvor ny bebyggelse kan føres opp i én etasje. Byggegrensen til riksveg 3 
er satt til 20 meter fra midt veg.  
 
I kommunedelplan for Elverum byområde, Byplan 2030, er arealet avsatt til framtidig 
boligbebyggelse med plankrav. Byplanen legger føringer for parkering, uteareal, utnyttelsesgrad 
m.m. og overstyrer den eldre reguleringsplanen på disse punktene. Planendringen er i tråd med 
byplanens rammer.  
 
Forslag til planendring 
Gjeldende reguleringsplan legger til rette for 6 tomter for ene- eller tomannsboliger, maksimalt 12 
nye boenheter. Bygg-Team as har fremmet forslag om å oppheve regulerte parseller for å kunne 
bygge tettere enn hva gjeldende reguleringsplan legger til rette for. Samtidig er det ønske om å 
endre på tillatt boligtype slik at det kan bygges noe firemannsboliger, evt. annen type konsentrert 
småhusbebyggelse, på deler av området. 
  
Forslaget innebærer to delfelt – ett med tomannsboliger (BKS2) og ett for firemannsboliger (BKS1). 
Som konsekvens av endringen vil ikke eneboliger lenger være tillatt. For å sikre en høy utnyttelse, i 
tråd med byplanens intensjoner for nye boligområder, er det satt et minimumskrav for antall 
boenheter for de respektive feltene. I tråd med byplanen er utnyttelsesgraden satt til % BYA = 35 %. 
Minimumskravet for antall boenheter er 4 enheter på feltet for tomannsboliger og 12 enheter på 
feltet for konsentrert bebyggelse.  
 



  
Med bakgrunn i byplanens krav er det avsatt et areal til et felles leke- og uteoppholdsareal for 
beboerne. Dette er lagt sentralt på området mellom de to feltene og ligger solrikt til på området. Det 
er satt krav til innhold og opparbeidelse.  
 
Som en del av planarbeidet er støy og flom/overvann utredet. Ut ifra støyutredningen må det gjøres 
tiltak slik at uteområdene ligger innenfor grenseverdiene. Det er derfor regulert støyskjerm langs 
med riksvegen og satt krav til at denne skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstilltalelse. 
Utredningen av flom/overvann konkluderer med at faren for flomvann inn på utbyggingsområdet er 
liten til ikke sannsynlig, rapport 1499, utarbeidet av Arealtek, datert 07.05.2019.   
 
Uttalelser og justeringer i planforslaget 
Berørte parter, offentlige myndigheter og andre med interesse i saken er tilskrevet med mulighet for 
uttalelse. I forbindelse med varslingen av planendringen har kommunen mottatt 4 uttalelser fra 
offentlige myndigheter, hvorav 2 er fra Fylkesmannen i Innlandet.  
 
Med bakgrunn i mottatte uttalelser er byggegrensen mot dagens riksveg 3 endret. Statens vegvesen 
har forutsatt at byggegrensen skal være 20 meter fra vegmidte og planen er revidert i tråd med 
dette.  
 
Uttalelsene er oppsummert og kommentert i eget notat og ligger som vedlegg i saken.  
 
Ved en generell vurdering av bestemmelsene i etterkant av varslingen er det foretatt én endring i 
bestemmelsene. Dette gjelder § 1 b) – byggegrenser, hvor det er presisert at gjesteparkering kan 
etableres utenfor byggegrensen, men kun da mot Markvegen og Langlsettvegen, og hva minste 
avstand til vegen skal være. Bestemmelsen var noe uklar og formuleringen er derfor endret slik at 
den skal være mer forutsigbar og håndterbar ved gjennomføring av planen. Den tekstlige endringen 
anses ikke å ha noen nevneverdig betydning for planen. Rådmannen merker seg positivt at det er satt 
krav til skjerming mellom gjesteparkering og veg for å hindre skade på biler m.t.p. snøbrøyting og 
annet vegvedlikehold.  
  
Vurdering 
Den mindre endringen er i all hovedsak i tråd med den gjeldende reguleringsplan hvor det er lagt til 
rette for nye boliger. Endringen medfører en høyere boligtetthet og større variasjon i boligtype. 
Rådmannen vurderer forslaget som i tråd med byplanen hvor man legger til rette for en arealeffektiv 
utnyttelse i et sentrumsnært område. Tilrettelegging av annen boligbebyggelse enn ene- og 
tomannsboliger anses som positivt for å få et mer variert boligtilbud på denne delen av Vestad. 
Rammene for parkering, utnyttelse, utearealer, lekeplass m.m. i byplanen er ivaretatt i 
planendringen og rådmannen mener at prosjektet legger til rette for god bokvalitet.  
 
Det er avsatt et felles lekeområde som ligger på et trygt og solrikt område og med god tilgjengelighet 
for alle beboerne. For de større barna er det ca. 400 meter til Vestad skole med mulighet for aktivitet 
og opphold. Trafikksikkerheten for skoleelevene anses som tilfredsstillende hvor boliggatene har lav 
trafikkmengde og det er fartsone 30 km/t. Boligutbygging i dette området ligger godt til rette for at 
barn og unge skal kunne gå og sykle i sin hverdag. Rådmannen anser barn og unges interesser som 
tilstrekkelig ivaretatt. 
  
Rådmannen mener planendringen ikke har noen vesentlige konsekvenser for den gjeldende 
reguleringsplanen og at endringen er i tråd med kommunens overordnede planer og strategier for 
boligutvikling i sentrumsområder.  
 


