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Vedtak: 

Kommunedirektøren vedtar mindre endring av detaljregulering for Smedstadtoppen, arealplan-ID 
2016012-01, med tilhørende plankart og bestemmelser datert 16.10.2020. 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 og kommunens delegasjonsreglement. 

 

 

Utredning 
Elverum kommune v/enhet for arealplan har utarbeidet forslag til mindre endring av 
reguleringsplanen for Smedstadtoppen. I forbindelse med gjennomføringen av planen er det 
utfordringer med god utnyttelse av tomtene pga. regulerte byggegrenser. Hensikten med 
planendringen er å åpne opp for at garasjer o.l. kan føres opp nærmere grønnstruktur enn hva den 
gjeldende planen tillater. Samtidig er bestemmelsene gjennomgått og revidert på enkelte punkter.  

Endringen er vurdert til å være en mindre reguleringsendring etter § 12-14 i plan- og bygningsloven. I 
henhold til kommunens delegasjonsreglement er behandling av mindre reguleringsendringer, 
forutsatt at disse er kurante, delegert til kommunedirektøren og kan behandles delegert. 

Gjeldende reguleringsplan 
Reguleringsplanen for Smedstadtoppen ble vedtatt i 2018 og legger til rette for boliger i form av 
frittliggende og konsentrert boligbebyggelse med tilhørende teknisk infrastruktur, grønnstruktur og 
lekeplasser. Ett av feltene i planen er under gjennomføring (delfelt BFS8-BFS13 i plankartet). Ved 
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utbygging har det vist seg at det er utfordrende for kjøpere/utbyggere og utnytte tomtene på en 
optimal måte. Med bakgrunn i at det er ønskelig med en høy arealutnyttelse er tomtene regulert til 
en størrelse i overkant av 600 m2 - med enkelte unntak. Det er regulerte byggegrenser mot veg, 
lekeplasser og grønnstruktur og er i gjeldende plan som følger: 5 meter mot veg og 4 meter mot 
lekeplass og grønnstruktur. Disse byggegrensene gjelder all type bebyggelse. Mellom boligtomtene 
er det ikke regulert byggegrenser og det er de generelle avstandskravene i plan- og bygningsloven 
som gjelder. Boligene kan dermed oppføres inntil 4 meter fra tomtegrensene, mens mindre 
bebyggelse inntil 50 m² kan føres opp inntil 1 meter fra grensa.  
 
Forslag til endringer 
Med relativt små tomter og byggegrenser mot andre formål er det en utfordring med god utnyttelse 
av tomtene, spesielt da med tanke på oppføring av garasje/carport. Planendringen innebærer at 
bestemmelsene for byggegrenser endres slik at man kan bygge garasje, uthus o.l. nærmere 
grønnstrukturen. Minste avstand mot formålsgrensen er 1 meter slik at vedlikehold og overvann/snø 
håndteres på egen grunn. Endring av bestemmelsene medfører at det er et større mulighetsrom for 
plassering av den mindre bebyggelsen slik som garasje o.l. Dette forenkler og kan gi en bedre 
utnyttelse av tomtene.  

Med bakgrunn i tilstrekkelig areal for veg- og vedlikehold er det ikke ønskelig å redusere 
byggegrensene mot veg når det gjelder garasjer. Det er heller ikke ønskelig å åpne for å bygge 
nærmere lekeplassene. Bebyggelse svært nærme lekeplassene kan virke privatiserende og lukke et 
område som skal være åpent og godt tilgjengelig. Frittstående garasjer o.l. kan med dagens plan 
føres opp inntil 1 meter fra tomtegrensen mot andre boligtomter.  

Samtidig som at det gjøres endringer for byggegrenser mot grønnstruktur er det gjort enkelte andre 
endringer i bestemmelsene basert på en generell gjennomgang. Dette gjelder plassering av 
søppelskur mot veg, krav til situasjonsplan ved søknad om byggetillatelse og krav til tilstrekkelig med 
areal for garasje på de enkelte boligtomtene.  

Planendringen innebærer følgende i bestemmelsene: 
- § 1a) Byggegrenser: det er lagt inn unntak fra byggegrenser mot grønnstruktur for garasjer 

o.l. Minste avstand skal være 1 meter. Samtidig er det åpnet for at søppelskur kan føres opp 
nærmere de private/felles vegene, med forutsetning at dette ikke kommer i konflikt med sikt 
eller vegvedlikehold.  

- § 1 c) Byggesøknad: bestemmelsen er endret slik at det er forskjellige krav til 
situasjonsplan/utomhusplan for de regulerte tomtene for frittliggende 
småhusbebyggelse og de flateregulerte arealene for konsentrert småhusbebyggelse. I 
gjeldende reguleringsplan er det satt mange krav til hva situasjonsplanen skal inneholde 
og det er ikke skilt mellom de enkelte tomtene og de flateregulerte arealene. Kravet til 
situasjonsplan for ene- og tomannsboliger er derfor forenklet. 

- § 1 h) Estetikk: krav til fargevalg er tatt ut av bestemmelsen, ettersom dette er et 
utfordrende krav å følge opp, spesielt etter at området er ferdig utbygd. 

- § 1 l) Parkering: det er presisert at det skal settes av areal til garasje dersom dette ikke 
føres opp samtidig med boligen, i tråd med byplanen. 
 

Det er ikke gjort justeringer i plankartet.  

Uttalelser til planendringen 
Planendringer er forelagt berørte parter med mulighet for uttalelse. Kommunen har ikke fått noen 
skriftlige merknader til endringen, men har i telefonsamtale med grunneier av gbnr. 30/303 fått 
tilbakemelding på at endringen ikke er ønskelig. Grunneier reagerer på at garasjer kan føres opp 
nærmere sin eiendom og anfører at dette ikke er lovlig. Grunneier ble oppfordret til å sende skriftlig 
merknad, men grunneier har ikke benyttet seg av denne muligheten.  



  

Vurdering 

Kommunedirektøren anser planendringene som innenfor for hva som kan behandles som en mindre 
endring, iht. pbl. § 12-14. Endringen berører ikke hovedrammene for planen, men gir derimot en 
enklere gjennomføring av planen og at man kan unngå unødige dispensasjoner. Regulering av 
byggegrenser mot grønnstruktur på 4 meter, med unntak for garasjer o.l., er normal praksis i nyere 
reguleringsplaner. Å gjøre en planendring for Smedstadtoppen vil gi lik praksis i reguleringsplaner og 
være forutsigbart for både utbyggere og beboerne i området.  

Den mindre endringen er i tråd med planens intensjon for boligutbygging på Smedstadtoppen. 
Endringen medfører at det er mindre utfordringer med tanke på plassering av garasje o.l. Dette anses 
som positivt for den enkelte som skal bosette seg i området, og uten at det har nevneverdig 
konsekvenser for hovedgrepene i planen. Det gjøres ingen endringer i formålene, kun justeringer av 
bestemmelsene basert på de utfordringene som har oppstått ved gjennomføring av planen. Det 
vurderes at mindre bebyggelse på inntil 50 m² ikke vil forringe intensjonen med grønnstrukturen i 
området. Bredden på grønnstrukturen er intakt og det legges ikke opp til en privatisering av 
arealene. Grønnstrukturen skal fortsatt være åpen for allminnelig ferdsel. Vedrørende tilbakemelding 
fra grunneier av gbnr. 30/303 vil oppføring av garasje inntil 1 meter fra grønnstrukturen gi en avstand 
på totalt 5 meter fra hans tomtegrense. Dette anses å være en god margin mellom mindre 
bebyggelse og nabotomter. Det påpekes at dersom det ikke var regulert grønnstruktur mellom 
boligtomtene ville dette medført at garasjer kunne plasseres inntil 1 meter fra tomtegrensen. 
Grunneier har med de generelle avstandskravene i plan- og bygningsloven selv muligheten til å bygge 
garasje inntil 1 meter fra sin tomtegrense. Plan- og bygningsloven gir for øvrig kommunen adgang til 
å fastsette byggegrenser i reguleringsplaner.   

Ved å kunne plassere garasjer o.l. nærmere grønnstrukturen vil det medføre at det gir større rom for 
hagearealer og det gir enklere plassering av boligene og tilpasning til gode solforhold, noe 
kommunedirektøren mener er positivt.  

Når de gjelder de øvrige endringene i bestemmelsene er dette gjort ut fra en generell vurdering av 
planen. Det er blant annet lagt inn mulighet for å sette opp søppelskur nærmere vegen enn hva som 
tillates i den opprinnelige planen. Søppelskur langs med vegen er ønskelig for mange beboere i 
Elverum generelt sett. Søppelskur kan tillates med noen viktige forutsetninger. Skurene kan ikke 
være større enn 4 m², må ligge 1 meter fra ytterkant grøft og skal ikke være til hindere for sikt eller 
vegvedlikehold.   

Konklusjon 
Kommunedirektøren er positiv til planendringen og vurderer endringen som uten nevneverdige 
konsekvenser for planens intensjon og hovedrammer. Med foreslåtte endringer vil gjennomføring av 
planen gjøres enklere, hvor det gis mer romslige rammer for utnyttelsen av boligtomtene. Dette er 
positivt med tanke på en best mulig arealbruk av de enkelte tomtene med tanke på hageareal og 
solforhold. Den mindre endringen anses å være i tråd med kommunens overordnede planer og 
nasjonale retningslinjer og forventninger.   

 

 


