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Oppsummering av innkomne uttalelser 
 

Høringsinstans Uttalelse Kommentar 

Statens Vegvesen Vegvesenet er positive til en høyere utnyttelse av 
eiendommen utifra nærheten til sentrum. De påpeker 
at en høyere utnyttelse ikke bør gå på bekostning av 
kvaliteten. Gode utearealer og lekeplasser må sikres. 
De støtter kommunen i at 7m² privat uteareal er for 
lite i et område som ikke er midt i sentrum. 
 
 
Vegvesenet anbefaler at det bør legges til rette for 
parkeringskjeller slik at verdifullt utearealer ikke går 
tapt. De ber i tillegg om krav til at sykkelparkering er 
under tak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De viser til at det ikke lå vedlagt kart eller tegninger i 
brevet, og at det derfor var vanskelig å uttale seg mer 
konkret til selve prosjektet. De forutsetter at det 
sikres en god og oversiktlig adkomst til eiendommen 
og at hensynet til gående og syklende ivaretas. 
 
 
 
 
 
 
Vegvesenet motsetter seg ikke planendringen, 
forutsatt at viktige kvaliteter for uteopphold og 

Rådmannen ser seg enig i vurderingen om at 
det er positivt med fortetting i det 
sentrumsnære området. Rådmannen mener 
at en god lekeplass er sikret i endringen, 
hvor størrelse og kvalitet er i tråd med 
byplanens rammer. Rammen for privat 
uteareal er endret i tråd byplanen.  
 
Eiendommene er relativt stor og rådmannen 
mener at parkering på bakkeplan ikke går 
utover de verdifulle utearealene. 
Rådmannen mener utbygger har vist en god 
løsning for plassering av parkering, boligbygg 
og utearealer, hvor f.eks. både de private og 
felles utearealene ligger solrikt til. I 
utgangspunkter er rådmannen enig i at 
parkeringskjeller er et godt grep for å 
utnytte arealene på en god måte. Det er 
derimot ingen krav i byplanen for en slik 
løsning, og utbygger ønsker ikke å 
imøtekomme innspillet. Rådmannen mener 
prosjektet sikrer god bokvalitet og 
utnyttelse. Krav til tak over 
sykkelparkeringen er innarbeidet i 
bestemmelse § 3.7 b. 
 
Plandokumenter har vært tilgjengelig 
gjennom flere kanaler, herunder en regional 
innsynsløsning for planforvaltning 
(InnlandsGIS). Dagens adkomst videreføres 
og det legges kun opp til én adkomst. 
Adkomsten har gode siktforhold og ligger 
trafikksikkert til. I området er det generelt 
sett en lav trafikkmengde og det er 
fartsgrense på 30km/t. Sikkerheten for 
gående og syklende anses å være god.  
 
Bestemmelsene for privat uteareal er 
revidert slik at de er i tråd med byplanen, og 



trafikksikkerheten ikke settes til side.  
 

rådmannen mener da at kvaliteten på 
uteoppholdsareal er ivaretatt. Siktforhold 
ved kryss og adkomst er ivaretatt i planen.  

Fylkesmannen i 
Hedmark 

Fylkesmannen viser til at mindre endringer, etter plan- 
og bygningsloven § 12-14, kan gjøres dersom 
endringene i liten grad påvirker gjennomføringen av 
planen, ikke går utover hovedrammene i planen , og 
heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
friluftsområder.  
 
 
 
 
 
I endringen er det forslag om at boenhetene får 
balkonger på 7m². I byplanens bestemmelser er kravet 
10m². Fylkesmannen støtter kommunens vurdering, 
som ikke er positive til dette avviket. 

Endringen medfører en endring av 
underformål, hvor boligtypen endres. 
Endringen går dermed ikke utover 
hovedrammene i planen. Gjennomføringen 
av planen er i liten grad påvirket, hvor 
området allerede er bygd ut etter 
reguleringsplanen. Det er satt inn nye 
rekkefølgekrav for å sikre at viktige kvaliteter 
blir gjennomført. Grønne arealer er ikke 
berørt av endringen.  
 
Tas til orientering. Bestemmelsen er etter 
begrenset høring endret slik at de er i tråd 
med byplanen.   

Innlandet 
Fylkeskommune 

Fylkeskommunen støtter kommunens vurdering i at 
saken kan behandles som en mindre endring, etter 
pbl. § 12-14. Endringene vil i liten grad påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig.  
 
Fylkeskommunen er positive til økt fortetting hvor 
planområdet er sentrumsnært. De vurderer at økt 
fortetting i området er i tråd med statlige 
reetningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging.  
 
Det vises til hensynet til barn- og unges interesser er 
hjemlet i pbls formålsparagraf, hvor det fremgår at 
oppvektsvilkårene skal ivaretas i planleggingen og de 
konkrete byggetiltakene. Det er derfor ikke et hensyn 
som kan fravikes uten videre. Fylkeskommunen er i 
utgangspunktet negativ til en reduksjon av privat 
uteoppholdsarealer og støtter kommunen der det 
fremkommer at de ikke er positive til avviket. Det 
reduserte arealet vil kunne påvirke barn- og unges 
muligheter til å leke og utfolde seg. De viser til de 
stalige retningslinjene for å styrke barn og unges 
interesser i planlegging punkt 5 – krav til fysisk 
utforming.  
 
Planendringen vil, etter hva fylkeskommunen kjenner 
til, ikke få noen betydning for automatisk fredete 
kulturminner. De viser for øvrig til varslingsplikten 
etter kulturminneloven ved eventuelle funn.  
 
Fylkeskommunen legger til grunn at det sikres gode 
løsninger for gående og syklende både internt og i 
tilknytning til planområdet.  
 

Tas til orientering.  
 
 
 
 
Rådmannen er enig at endringen er i tråd 
med statlige retningslinjer, hvor det er 
positivt en høyere boligtetthet i 
sentrumsnære områder.  
 
 
Rådmannen vurderer hensynet til barn- og 
unges interesser som ivaretatt. Det er krav til 
lekeplass. Lekeplassen følger 
kvalitetskravene i byplanen, hvor den ligger 
solrikt til, det er krav til lekeapparater og den 
ligger godt tilgjengelig for barna. Sikkerheten 
er ivaretatt ved at det skal settes opp et 
fysisk sperre mot vegen, der hvor det legges 
til rette for lek. Rammen for privat uteareal 
er endret etter offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Tas til orientering. Varslingsplikten er 
innarbeidet i bestemmelsene. 
 
 
 
Det vises til kommentarer til vegvesenets 
uttalelse.  

 


