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Vedtak: 

Kommunedirektøren viser til klage datert 30.11.2020 fra  Leif-Tore Gundersen. Klagen tas til følge og 
kommunedirektøren vedtar endringer i planen, plan-ID 26-02, med plankart datert 26.01.2021og 
bestemmelser datert 03.02.2021.  

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-14. 

 

 

Utredning 
 
Saksopplysninger 
Kommunedirektøren vedtok en mindre endring av reguleringsplanen for et område langs Trysilvegen 
i Nord-Leiret, plan- ID 26-02 med tilhørende plankart datert 05.08.2020 og bestemmelser datert 
13.10.2020. Planendringen ble påklaget av Leif-Tore Gundersen i brev datert 30.11.2020. Leif-Tore 
Gundersen er grunneier av gbnr 31/1246 - Sven Morens veg 25. Han påklagde plasseringen av et 
felles areal for søppelhåndtering. Årsaken var at arealet ligger tett på boligen og utearealer. Med 
bakgrunn av klagen har Sven Morens veg 19 AS, som er forslagsstiller, kommet til enighet med 
grunneier av gbnr. 31/53 om at det kan anlegges snuhammer i enden av adkomstvegen slik at det 
ikke lenger er behov for et eget areal for søppelhåndtering.  

Utvalg Saksnummer  Møtedato 

Delegert generell 002/21  



  
Forslag til endringer, med snuhammer i enden av den private/felles adkomstvegen er forelagt de 
berørte partene med mulighet for uttalelse. Kommunedirektøren mener at den nye løsningen, med 
snuhammer, er en god løsning og at klagen bør tas til følge.  

Renovasjonsareal 
Ved utarbeidelse av planen ble det lagt inn et mindre areal for felles renovasjon. Dette skulle være 
felles for alle boligene som har adkomst via den private/felles adkomstvegen. Dagens løsning er at 
hver boenhet triller sine dunker ned til den kommunale vegen og at renovasjonsbilen stopper i 
vegkanten ved henting. Ettersom planendringen la til rette for en fortetting innenfor området ble 
dette ansett som en lite optimal løsning hvor det ville bety mange søppeldunker som måtte plasseres 
ved/langs vegen, som kan være til hinder for god sikt, framkommelighet og vegvedlikehold. Det ble 
derfor innarbeidet et lite areal langs den private adkomstvegen, hvor beboerne kunne plassere 
dunkene på hentedagen uten at dette kom i konflikt med trafikk og vedlikehold (vist på figur 1).  

Den private adkomstvegen er en blindveg uten mulighet for å snu. Med bakgrunn i at grunneier har 
påklagd plassering av renovasjon har administrasjonen, i samråd med SØIR IKS (Sør-Østerdalen 
Interkommunale Renovasjonsselskap), vurdert at dersom det legges til rette for en snuhammer i 
enden av vegen er det ikke lenger behov for en felles løsning for søppelhåndtering. Forslagsstiller har 
derfor i avtale med grunneier av gbnr. 31/53 kommet til enighet om at en snuhammer kan etableres i 
enden av vegen (figur 2). Med bakgrunn av dette er plankartet revidert, hvor renovasjonsarealet er 
tatt,  og det er lagt inn en snuhammer i enden av f_SKV1. Arealet som var avsatt til renovasjon er gitt 
formålet for annen veggrunn – grøfteareal. Samtidig er rekkefølgekrav i bestemmelsene knyttet til 
tilrettelegging for hensetting av dunker tatt ut.  

 

 

Figur 1: Utsnitt av planen slik det ble vedtatt i nov. 2020 



  

 

Figur 2: Utsnitt av forslag til endringer, med snuhammer 

Etablering av vendehammer går på bekostning av noe boligareal, som tilhører gbnr. 31/53. Samtidig 
gir mer vegareal et behov for oppdaterte byggegrenser, for å sikre tilstrekkelig areal mellom 
snuhammer og bebyggelsen. Byggegrensen er justert på både gbnr. 31/74 og 31/53 slik at det er 1 
meter mellom snuhammeren og bebyggelsen. Boligarealet som er berørt av etablering av 
snuhammer på gbnr. 31/53 er et areal som allerede ligger utenfor byggegrensene, og kan med den 
gjeldende planen ikke bebygges. Etablering av snuhammer går dermed ikke utover hvor mye av 
boligtomta som kan bebygges. Unntaket er da den justerte byggegrensa, men dette er minimalt.  

Byggegrensen mot riksveg 25 står uendret og snuhammeren kommer ikke i konflikt med denne.  

Klagens innhold 
Påklager viser til at renovasjonsarealet kommer tett på deres bolig og terrasse og mener det bil bli 
problemer med lukt når de skal bruke utearealene. Han mener at søppelskuret vil virke skjemmende 
på huset. Han viser også til at det skal settes opp en forstøtningsmur mot vegen, som vil komme i 
konflikt med renovasjonsarealet.  

Begrenset høring 
Endringene i plankart og bestemmelser er forelagt for de berørte partene med mulighet for uttalelse. 
Det er ikke mottatt noen uttalelser eller merknader i forbindelse med den begrensede høringen.  

Vurdering 

For å sikre god sikt, framkommelighet og vegvedlikehold, spesielt på vinterstid, ble en felles 
renovasjonsløsning langs den private/felles adkomstvegen ansett som en god løsning når planen ble 
utarbeidet. At denne ble plassert nært hagearealene til grunneier av gbnr. 31/1246 og at grunneier 
reagerer på at dette kan kommunedirektøren ha forståelse for. Fra en planfaglig vurdering vurderes 
det som viktig at man finner en god og sikker løsning for renovasjon som fungerer både for beboerne 
og renovasjonsselskapet, og som ikke innebærer konsekvenser for trafikken og sikkerheten langs 
vegen. Ettersom den private/felles adkomstvegen er en blindveg ble det lagt inn et eget areal for 
hensetting av dunker, slik at renovasjonsbilen ikke trenger å rygge inn adkomstvegen. Ettersom det 
nå kan etableres en snuhammer er det ikke lenger behov for et felles areal. Med denne løsningen 



  
oppnår man samme intensjon som ved et felles areal. Snuhammer sikrer intensjonen med at 
søppeldunker/renovasjon ikke kommer i konflikt med trafikken langs den kommunale vegen. 
Kommunedirektøren vurderer derfor at en snuhammer, hvor renovasjonsbilen kan kjøre inn på 
området, er en like god løsning som et felles renovasjonsareal. Å imøtekomme klagen anses derfor 
som kurant. Den nye løsningen vil ha liten konsekvens for hovedrammene i planen, hvor 
snuhammeren kun går på bekostning av et lite boligareal. Ettersom dette boligarealet uansett ikke 
kan bebygges vil det medføre lite konsekvenser for grunneieren av gbnr. 31/53.  

Det vises videre til at renovasjonsarealet langs den private/felles vegen berører privat eiendom. Uten 
en avtale med grunneieren vil ikke hensetting av dunker her kunne løses og planen i seg selv vil ikke 
være gjennomførbar. Enighet mellom utbygger og grunneiere er viktig for at man kan gjennomføre 
planer i tråd med planens rammer og føringer. Det anses derfor som positivt at man har kommet til 
enighet om en ny løsning.  

Konklusjon 
Kommunedirektøren mener det er positiv at man har kommet til enighet for en løsning som er 
gjennomførbar, uten at dette går utover planens hensikt og intensjon. Sikkerhet og bokvalitet anses 
som ivaretatt og kommunedirektøren mener med dette at det er kurant å imøtekommer klagen samt 
å gjøre endringer i planen som vist i saksutredningen ovenfor.     

 


