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1. Bakgrunn for planendringer 
 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge til rette for at garasjer/caport/uthus o.l. kan bygges nærmere 

grønnstruktur enn hva som er tillatt i den gjeldende planen. Dagens rammer er 4 meters 

byggegrense for all bebyggelse. I planendringen endres ikke byggegrensene i kartet, men i 

bestemmelsene åpnes opp for at mindre bebyggelse inntil 50 m² kan bygges inntil 1 meter fra 

formålsgrense mot grønnstrukturen. Tomtene innenfor Smedstadtoppen er relativt små og 

planendringen legger til rette for en mer hensiktsmessig og enklere utnyttelse av boligtomtene.  

 

Hovedgrepene i planen, slik som formål for bolig, infrastruktur, grønnstruktur osv., samt 

gjennomføringen av planen er ikke berørt av planendringen. Endringen innebærer kun en 

justering i bestemmelsene for at beboerne kan utnytte tomtene sine på en bedre måte.  
 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent  
Forslagsstiller er Løvbergsmoen Utvikling AS. 

Elverum kommune v/enhet for arealplan har utarbeidet plandokumentene. 

 

1.3 Planprosess og medvirkning 
Planendringen vil varsles i tråd med saksbehandlingsreglene for mindre reguleringsendringer og 

alle berørte parter skal varsles med mulighet for uttalelse før planen behandles.   
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2. Planstatus og rammebetingelser 
 

2.1 Overordnede planer 
Planendringen ligger innenfor Kommunedelplan for Elverum byområde, Byplan 2030, som ble     

vedtatt 2019. Området er avsatt til eksisterende boligområde med tilhørende infrastruktur.  

2.2 Gjeldende reguleringsplan 
Planendringen omfatter og erstatter detaljregulering for Smedstadtoppen, arealplan-ID 2016012, 

vedtatt i 2018. Området er regulert til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, grønnstruktur, 

forsamlingshus, lekeplass og teknisk infrastruktur. Adkomst til planområdet er via Olav Sætersveg og 

Damtjernvegen (ferdig opparbeidet)/Sagbruksvegen (ny framtidig kjøreveg). 

Planområdet er på ca. 160 daa og dekker flere gbnr., blant annet deler av gbnr. 95/86, 95/16 og 

31/1397. Det er fradelt til nye boligtomter i den søndre delen regulert til frittliggende 

småhusbebyggelse i form av for ene- eller tomannsboliger.  
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småbebyggelse 

Konsentrert 

småbebyggelse 
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småbebyggelse 
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3. Beskrivelse av planendringen  

 

3.1 Planavgrensning 
Planendringen omfatter hele planområdet for detaljreguleringen. Hensikten med endringen er å 

endre forhold som berører området i sin helhet.   

3.2 Plankart 
Det gjøres ingen endringer i plankartet.  

3.3 Bestemmelser  

Endringen innebærer følgende endringer i bestemmelsene: 

- § 1 a) Byggegrenser: Det er lagt inn forslag til unntak for bebyggelse utenfor 

byggegrense. Dette gjelder to forhold – søppelskur mot veg og mindre bebyggelse mot 

grønnstruktur. Ny bestemmelse åpner opp for å kunne sette opp søppelskur mot de 

Oversiktskart med angitt plangrense 
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private/felles kjørevegene, blant annet Honvegen. Søppelskur skal ikke komme i konflikt 

med sikt eller vegvedlikehold. Garasjer, carporter o.l. kan tillates utenfor byggegrenser 

mot grønnstruktur med minste avstand på 1 meter fra formålsgrensen.  

- § 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 situasjonsplane 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.  

 

5. Konsekvensvurdering 
Planendringen medfører enkle justeringer i bestemmelsene og berører ikke hovedrammene eller 

intensjonen i gjeldende reguleringsplan. Det er ikke gjort endringer på formål eller krav ved 

gjennomføring. Arealet lengst sør langs med Damtjernvegen er under utbygging og det har vist seg at 

det er utfordrende å få til god utnyttelse av tomtene når 4 meters byggegrense gjelder all type 

bebyggelse.  

 

Ved planendringen legges vurderingene samt ROS-analysen gjort i forbindelse med 

detaljreguleringen til grunn ettersom endringen er av et svært begrenset omfang og at gjeldende 

plan er relativt ny. 

6. Konklusjon 
Mindre reguleringsendring av Smedstadtoppen anses ikke å ha nevneverdige konsekvenser for 

hovedgrepene i planen. Endringen anses som positiv for god gjennomføring for de private og at 

boligtomtene er enklere å utnytte, uten at dette går på bekostning av grønnstruktur og ferdsel. Å 

bygge mindre bebyggelse inntil 50 m² nærmere grønnstruktur enn 4 meter er i tråd med kommunens 

praksis, og medfører dermed ingen fare for presedens. Målet med endringen er like og forutsigbare 

rammer for de som skal bygge bolig på feltet.  


