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Hørings

instans 

Uttalelse Kommentar 

Norges 
vassdrags
- og 
energide
parteme
nt, dato: 
07.04.20
21 
 
 
 
 

NVE har gitt en generell tilbakemelding til planen, da det ikke er blitt 

bedt om bistand, i sin uttalelse.  

 

Det minnes om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt 

nødvendig hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og 

energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

 

 

 
 
 
NVEs generelle 
tilbakemelding tas til 
orientering.  
 

Elvia AS, 
dato: 
29.04.20
21 
 
 
 
 

 

Elvia AS har 2 stk. 11 kV kabler som krysser planområdet nord/sør. 

Langs Torolf Storsveens veg går det en 22 kV kabel. I planområdet er 

også vist en lavspentkabel som blå, stiplet strek. Det må avklares om 

denne fortsatt skal være i drift.  

 

Vi ønsker at kablene i utgangspunktet ikke berøres av tiltaket. Dersom 

kabler må flyttes på eller blir skadet, må kostnadene ved dette dekkes av 

utbygger så sant det ikke foreligger annen avtale. Ved graving nær 

kabler vil vi etter henvisning påvise kablenes nøyaktige beliggenhet.  

 

 

 
 
Tas til orientering. Dette 
avklares i en byggesak. 

Innlandet 
Fylkesko
mmune: 
Kultur – 
Arkeologi
, dato: 
05.05.20
21 

Kulturarvseksjonens i Innlandet fylkeskommune, her kun arkeologi, 

kommer med følgende uttalelse:  

 

Varslingsplikt etter kulturminneloven § 8, andre ledd er tatt inn i planens 

fellesbestemmelser. Forholdet til eventuelle ikke registrerte kulturminner 

er dermed ivaretatt i planen. Undersøkelsesplikten etter 

kulturminneloven § 9 anses som oppfylt. 
 
 
 

 
 
 
Tas til orientering.  

Statens Statens vegvesen kommer med følgende uttalelser:   
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vegvesen
, dato: 
04.06.20
21 

 

Kommunen støtter seg på følgende bestemmelse i overordnet plan;  

 

"Det tillates etablert næringsvirksomhet som ikke bør lokaliseres innen 

bykjernen med hensyn til støy eller annen ulempe for omgivelsene." 

 

Tiltaket medfører neppe særlig støy, så her må det være byggets 

størrelse og at det er lukket som gjør at det ikke passer i sentrum. 

Aktiviteten som sådan ville kunne passe godt nærmere sentrum, for 

eksempel delvis nedgravd og i kombinasjon med annen virksomhet, selv 

dette ville vært et mer krevende prosjekt, også ut i fra at tiltaket er 

arealkrevende.  

 

Ved varsel om oppstart etterspurte vi at vurdering av alternative tomter 

ble synliggjort. Dette er gjort og vi opplever at det er argumentert for 

tomtevalget. Padelsenteret defineres ikke som et idrettsanlegg, men som 

privat tjenesteyting og et kommersielt tilbud med begrenset aktivitet 

uten publikum. Man ønsker likevel å se sammenhengen med Terningen 

arena, men selv om avstanden ikke er så stor, skaper riksvegen en 

betydelig barriere som gjør at anlegget etter vår oppfatning ikke uten 

videre naturlig hører sammen med Terningen arena.  

 

Vi etterspurte konsekvensen av å «bruke opp» areal avsatt til areal- og 

transportkrevende handel til andre formål. Kommunen vurderer at det er 

avsatt tilstrekkelig med slikt areal i å ta imot andre aktører. Vi tar det til 

etterretning.  

 

Vi pekte på at selv om arealet nå tillater padelsenter, så vil det kunne 

komme andre typer idrettsaktivitet i stedet dersom padelsenteret 

avslutter sin virksomhet, og at det her da kan bli en mer publikumsrettet 

virksomhet også for barn og unge. Dette er håndtert ved at padelsenteret 

defineres som privat tjenesteyting, men særlig at padelsenter nevnes 

spesielt som bruk i bestemmelsene. I det forstår vi at ingen annen type 

privat tjenesteyting uten videre kan ta i bruk arealet dersom 

padelsenteret legges ned. Kommunen peker på at de tidligere har avvist 

forespørsel om aktivitet for barn og unge i området. 

 

Vi ba om at en i planen drøfter konflikten mellom mye trafikk i et 

bilbasert område og et anlegg der et er ønskelig at man kan gå og sykle 

til. Det er satt krav til bygging av gang- og sykkelveg. Selve området for 

gang- og sykkelveg er i tilstøtende plan regulert som gate med fortau, 

men vi anbefaler at det bygges gang- sykkelveg med rabatt eller grøft. 

Det er satt krav til sykkelparkering. Det bør stilles krav til atkomst for 

sykkel som ikke går gjennom store parkeringsarealer. 

 

Vi antar at flere brukere av padelsenteret vil bruke bil ved denne 

beliggenheten enn om aktiviteten hadde vært plassert nærmere sentrum, 

men det er likevel viktig at det legges godt til rette for sykkelbruk.  

 

Vi stilte til slutt spørsmål ved om denne etableringen vil skape presedens 

for andre tilsvarende etableringer. For vår del var denne bekymringen 

først og fremst rettet mot endring av formål gjennom en forenklet 

prosess. Kommunen valgte å følge rådene fra regionale myndigheter om 

 
SVV kommenterer 
punkter de var kritiske til, 
men som nå er 
løst/tydeliggjort ved 
offentlig ettersyn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomtevalget er grundig 
diskutert ved utleggingen 
til offentlig ettersyn, og 
regionale myndigheter har 
forstått kommunens 
argumentasjon.  
 
 
 
 
Det er mer enn nok av 
den type forretningsareal, 
så omgjøring av dette 
området skaper ingen 
mangel på slike arealer i 
kommunen.  
 
Dersom en avslutter 
padelsenteraktiviteten vil 
bygget kunne tas i bruk til 
liknende type virksomhet 
som det ellers drives på 
Grindalsmoen sør.  
 
 
 
 
Tilgjengelighet og gode 
løsninger for sykkel er 
ivaretatt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosessen er fullført som 
en ordinær planprosess, 
så her er alle som skal det 
blitt hørt på vanlig måte.  
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å kjøre en full planprosess.  

 

Vi har ingen ytterligere merknader eller kommentarer. 

  

Statsforv
alteren i 
Innlandet
, dato: 
04.06.20
21 
 

Vi viser til brev datert 23.04.21 med endring av reguleringsplan for 

Grindalsmoen sør til høring.  

 

Kommunen konkluderte i første runde med at forslag til endring av 

reguleringsplanen var av en slik karakter at det kunne behandles med en 

forenklet planprosess, jf. pbl §12-14 2. ledd. Endringsforslaget ble lagt 

ut på en begrenset høring.  

 

I høringsmerknader fra flere regionale etater ble det konkludert med at 

endringsforslaget har virkninger som tilsier at det ikke faller inn under 

de kriterier som ligger i pbl § 12-14 2. ledd. Statsforvalteren konkluderte 

med at planforslaget slik det var lagt ut til høring ville være i strid med 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging, og fremmet innsigelse til forslag til endring av 

reguleringsplanen.  

 

Det ble gjennomført dialogmøte med kommunen 17.03.21. Kommunen 

har nå gjort utfyllende vurderinger og i plandokumentene er virkninger 

av planforslaget utdypet med utgangspunkt i høringsmerknadene. 

Planendringen er lagt ut til ordinær høring etter pbl § 12-14 1. ledd. 

 

Merknader 

 

Statsforvalteren viser til våre merknader i brev datert 23.02.21. Her 

etterlyste vi en nærmere vurdering av planendringen opp mot føringer 

for utvikling av Grindalsmoen i Byplan2030. Etableringer i strid med 

arealformålet vil redusere planreserven for plasskrevende varehandel og 

kan medføre press på nye areal. Vi stilte videre spørsmål ved hvorvidt 

det er riktig å legge til rette for idrettsaktivitet når beliggenheten tilsier at 

det vil bli et økt transportbehov og at persontransport for en stor del vil 

bli bilbasert, og etterlyste vurderinger av alternativ plassering. Vi savnet 

en vurdering av om kombinasjonen idrettsanlegg og plasskrevende 

varehandel er en god funksjonsblanding, og eventuelle trafikksikkerhets-

utfordringer dette vil skape. 

 

Valg av arealformål  

I plandokumentene er aktiviteten som det skal legges til rette for 

nærmere beskrevet. Etablering av padelbaner stiller spesifikke krav til 

bygningsmassen når det gjelder volum og høyder. Dette er et 

kommersielt tilbud som retter seg mot voksne aldersgrupper, og det er 

ikke lagt til rette for publikum.  

 

Forholdet til Byplan for Elverum  

Virkninger av planforslaget for Byplan 2030 er grundig vurdert i 

planbeskrivelse og i kommunens saksutredning. Kommunen viser til at 

området omtales slik i byplanen: Det tillates etablert næringsvirksomhet 

som ikke bør lokaliseres innen bykjernen med hensyn til støy eller annen 

ulempe for omgivelsene. Hensikten med siste setningen er å ta høyde for 

at annen etablering eller virksomhet, som ikke er ønskelig innenfor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etter klare råd og 
innsigelse til planforslaget 
har en valgt å 
gjennomføre 
planprosessen som en 
vanlig prosess, og planen 
legges nå fram til 
kommunestyret for 
sluttbehandling.  
 
 
 
 
 
 
 
Ved 1. gangsbehandling 
ble alle disse spørsmålene 
grundig vurdert og svart 
ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arealformålet er 
tjenesteyting og ikke 
vanlig idrettsformål, noe 
som viser at det er en 
kommersiell aktivitet.  
 
 
 
I Byplan2030 er det ingen 
områder som direkte kan 
tas i bruk til denne typen 
formål. Inne i sentrum 
ønsker en ikke anlagt 
denne type bebyggelse 
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bykjernen, kan tillates på deler av Grindalsmoen. Etablering av 

padelbaner er å anse som en slik type etablering. Kommunen har lagt 

vekt på størrelse og utforming av bebyggelse, og at dette ikke egner seg i 

et bysentrum, selv om tjenesteyting ideelt sett burde vært plassert 

nærmere sentrum. En padelhall har samme volum, utforming og 

størrelse som eksisterende bygninger på Grindalsmoen.  

 

Kommunen har vurdert alternative plasseringer med utgangspunkt i 

plassbehov og utforming av bygningsmassen. Områder i bysentrum og 

tilgrensende områder er vurdert i forhold til eksisterende bebyggelse og 

tilgjengelig areal for nybygg. Dagens arealbruk, og behovet for å bruke 

disse arealene til andre formål er vurdert. Statsforvalteren slutter seg til 

kommunens vurdering av at et nybygg til denne aktiviteten innebærer et 

stort volum som kan være vanskelig å tilpasse i bysentrum. Aktiviteten 

er også vanskelig å tilpasse inn i eksisterende bebyggelse i 

sentrumsområder.  

 

Planforslaget legger opp til en noe høyere utnyttingsgrad enn 

kommunedelplanen. Statsforvalteren viser til Statlige planretningslinjer 

for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og at en høy 

arealutnytting vil være i tråd med nasjonale føringer for denne type 

næringsareal.  

 

Funksjonsblanding og transportbehov  

Padel er ikke en publikumsaktivitet og skaper derfor ikke stor 

trafikkøkning til området. Det er et begrenset antall spillere som kan 

bruke anlegget til enhver tid. Målgruppen er i første rekke voksne, ikke 

barn og unge. Kommunen vurderer at en betydelig andel av de 

potensielle brukerne, som studenter og forsvaret, har mulighet til å 

benytte sykkeltransport til anlegget. Samtidig er det en målsetting å 

trekke til seg spillere fra en større region, noe som vil medføre økt 

bilbruk. 

 

Avstander til boligområder og boligkonsentrasjon på vestsida av 

Glomma og i tilknytning til Leiret er beskrevet. Gang- og 

sykkelveidekning til Grindalsmoen fra sentrumsområdet og fra 

omkringliggende boligområder er god, og opparbeiding av gang- og 

sykkelveg helt fram til planområdet er sikret gjennom 

rekkefølgebestemmelser. Bussholdeplasser og rutetilbud for 

kollektivtrafikk er beskrevet. 

 

Statsforvalteren viser til kommunens vurdering av at området har god 

tilgjengelighet med gange/sykkel og kollektiv fra boligområder innenfor 

byplanen.  

 

Statsforvalteren mener at planbeskrivelsen og de vurderinger som er 

gjort viser at etableringen ikke medfører en trafikkøkning som gjør at 

planforslaget er i strid med føringer i Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det ligger også til rette 

for at målgruppen for aktiviteten kan benytte andre reiseformer enn 

privatbil til padelhallen 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap  

med den knapphet som 
finnes på nye 
utbyggingsarealer der. De 
gjenværende 
utbyggingsområdene bør 
utvikles på en mer 
intensiv måte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høy utnyttelse er i tråd 
med nasjonale føringer.  
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Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for planen. Analysen er 

utarbeidet i tråd med veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

ga ut i 2017. Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn synes 

dermed å være ivaretatt.  

 

Konklusjon  

Statsforvalteren finner at planforslaget slik det foreligger til offentlig 

høring imøtekommer vår innsigelse datert 23.02.21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planen kan 
sluttbehandles.  

Innlandet 
fylkesko
mmune, 
dato 
04.06.21  

Merknader 

Fylkeskommunen er svært positive til at saken nå behandles som en full 

reguleringsprosess. Planforslaget er grundig og godt utarbeidet, og 

således et godt grunnlag for videre arbeid.  

 

Overordnet plan 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, Byplan 2010. I denne vises 

det til at det kan «tillates etablert næringsvirksomhet som ikke bør 

lokaliseres innen bykjernen med hensyn til støy eller annen ulempe for 

omgivelsene». Slik vi vurderer saken vil ikke omsøkt tiltak medføre mye 

støy. I planbeskrivelsen vurderes tiltakets «ulempe for omgivelsene» til å 

være typen virksomhet og byggets arkitektur.  

 

Alternativsvurderinger 

Vi merker oss at det har blitt gjennomført en vurdering av alternative 

lokaliseringer i og i tilknytning til Elverum byområde. Terningen arena 

er, slik vi vurderer det, en gunstig lokalisering med tilknytning til 

lignende idrettstilbud (tennis, friidrett og sandvolleyball) og dessuten et 

viktig samlingssted for en rekke virksomheter innen utdanning, 

forskning, idrett, kultur og næringsvirksomhet. Årsaken til at padelhall 

ikke er ønsket her er at grunneier ikke ønsker å etablere dette tilbudet 

her, men heller reservere arealet til annen type tjenesteyting. De fremgår 

under kap. 7.1 (Plassering av padelhall på Grindalsmoen) at det 

«vurderes at planområdet i idrettssammenheng er en supplering til 

Terningen arena og at padelaktiviteten vil inngå som et helhetlig tilbud 

også for brukere ved Terningen Arena inkl. forsvaret».  

Fylkeskommunen er enig i at padelhall vil kunne være en supplering til 

Terningen Arena og kunne inngå som et helhetlig tilbud for brukere der i 

dag, dersom tilbudet hadde blitt etablert på Terningen Arena. Mellom 

planområdet på Grindalsmoen og Terningen Arena er det en avstand på 

500 meter. Fylkeskommunen stiller seg noe undrende til at man vurdere 

padelhall på Grindalsmoen som et supplerende tilbud til Terningen 

Arena med en svært trafikkert og viktig hovedveg imellom, rv. 25.  

 

Det vises også til at brukere av tennistilbudet på Terningen Arena mest 

sannsynlig kommer til å prøve padel (jf. kap 7.3 Trafikkforhold). Dette 

underbygger det faktum at flere slike tilbud burde vært samlokalisert.  

 

Trafikkforhold 

Trafikkforholdene omtales i kap. 7.3 i planbeskrivelsen. Slik vi leser 

dette spriker vurderingene noe. Det sies at kundegrunnlaget over 

potensielle padelspillere ikke er stort nok i Elverum. Etableringen på 

Grindalsmoen vil kunne åpne opp for mulige spillere fra Stange, Hamar, 

 
En full planprosess med 
foregående dialog med 
Statsforvalteren har gitt 
en meget grundig og god 
gjennomgang av hvilke 
muligheter som finne si 
byen for en slik type 
etablering.  
 
Utforming av bygget ville 
passet dårlig inn i 
sentrumskjernen.  
 
 
Et padelsenter kunne vært 
lokalisert med nærhet til 
Terningen Arena. Når 
dette ikke var aktuelt, 
mener en at plasseringen 
som er valgt fungerer godt 
for de brukerne en ser for 
denne type aktivitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning.  
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Løten og Rena på grunn av beliggenheten nær den nye motorvegen, rv. 

3. Likevel poengteres det at en etablering på Grindalsmoen ikke vil 

medføre økt transportbehov- som vil være i motstrid til å tiltrekke seg 

bilbasert aktivitet fra Stange, Hamar, Løten og Rena. 
 

 

 

 

 

 


