NORD- ODAL KOM M UNE
PLANBESKRIVELSE
REGULERINGSPLAN GARVIKÅSEN, DELOM RÅDE 1
Plannummer: 20180002

1.

B AKGRUNN

1.1
Tiltakshaver og forslagsstiller
Tiltakshaver og forslagstiller er Nord-Odal kommune.
1.2
Bakgrunnen for og hensikten med planen
Garvikåsen boligområde er regulert i reguleringsplan Garvikåsen, vedtatt av kommunestyret 14.10.1987.
I forbindelse med videre utbygging av boligområdet er det behov for en gjennomgang av
plangrunnlaget. De neste etappene som planlegges ut bygd er områdene som i gjeldende plan er
betegnet B5 og B8 (B1-B4 i forslag til ny plan). Nord-Odal kommune ønsker gjennom planarbeidet å
vurdere utformingen av disse områdene før en går videre med en utbygging. Det vil også bli vurdert om
det er behov for endringer innenfor de bebygde områder, og foretatt en oppdatering av plangrunnlaget
etter gjeldende plan- og bygningslov. Reguleringsplan Garvikåsen omfatter et stort område og det er
derfor valgt å utarbeide ny plan for et delområde i stedet for å foreta endringer i gjeldende plan.

2. PLANSTATU S, SAMT FORHOLDET TIL ANDR E GJELDENDE
RAMMER OG PREMISSER
2.1
Forhold til gjeldende kommuneplan for Nord-Oda l og reguleringsplaner
Kommuneplanens arealdel
Planområdet er avsatt til boligområde – nåværende i kommuneplanens arealdel, vedtatt av
kommunestyret 30.08.2006 (sak 0054/06)
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Kommuneplanens arealdel 2006-2018

Reguleringsplaner
Forslag til reguleringsplan erstatter deler av reguleringsplan Garvikåsen boligområde, vedtatt av
kommunestyret 14.10.1987.
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Reguleringsplan Garvikåsen boligområde oversiktskar t
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Utsnitt av reguleringsplan Garvikåsen boligområde

Reguleringen går i hovedsak ut på:
Endre utformingen på boligområde B5 og B8 (områdebetegnelse i gjeldende plan, se ovenstående kart).
Justere formålsgrensene i hele planområdet i samsvar med etablert bruk.
Oppdatere plangrunnlaget i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter og
veiledere.
2.2 Konsekvensutredning
Reguleringsplanen er vurdert i forhold til forskrif t om konsekvensutredning av 19.12.14. Tiltakene i
planen kommer verken inn under forskriftens § 2 «Planer som alltid skal behandles etter forskriften»
eller under §3 «planforslag der konsekvensutredning skal vurderes nærmere etter kriteriene i vedlegg
III». Det er derfor ikke er krav om konsekvensutredning i henholdt til PBL kapittel 4, § 4.2, og
tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 19.12.14.
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3.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Planområdet er drøyt 140 dekar og er lokalisert sør for skolene i Mo, på østsiden av Storsjøvegen
(fv209). Garvikåsen boligområde er bebygd med ca 30 eneboliger. Området som planen foreslår utbygd,
ligger på kommunal grunn.
Planområdet omfatter følgende eiendommer: 52/1, 52/ 168, 52/170, 52/171, 52/172, 52/173, 52/174,
52/175, 52/177, 52/178, 52/179, 52/180, 52/181, 52/ 182, 52/183, 52/184, 52/185, 52/186, 52/187,
52/189, 52/190, 52/191, 52/192, 52/193, 52/194, 52/ 199, 52/201, 52/202, 52/203, 52/204, 52/205,
52/206, 52/207, 52/208, 52/209, 52/210, 52/211, 52/ 212, 52/213, 52/214, 52/223 og 59/8.

Oversiktskart

Boligområdet ligger sentralt i Mo med gangavstand t il skole, barnehage, idrettshall og dagligvare. Det er
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 209. Området har adkomst fra fylkesveg 209. Fartsgrensen er 70
km/t på fv 209 og 30 km/t i boligfeltet. ÅDT på fyl kesvegen er 1000.
Området ligger vestvendt med utsikt over Storsjøen. Bebyggelsen er hovedsakelig en- og
halvannenetasjes eneboliger fra begynnelsen av 90 t allet og frem til i dag. Området rundt er preget av
skog- og jordbruksområder. Innenfor planområdet er arealene hovedsakelig bebygd med boliger og
øvrig infrastruktur. De arealene som ikke er bebygd er skogkledd. Bygningene i området er tilknyttet det
offentlige vann- og avløpsnettet.
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Grunnforholdene i planområdet består i følge kartdata fra Norges geologiske undersøkelser av øyegneis,
granitt og foliert granitt. Berggrunnen er dekket med et tynt morenelag. Det er ikke grusressurser eller
skred- eller rashendelser innenfor området. Det er fjell i dagen flere steder. Området har god
byggegrunn. Det ligger ikke vann- eller vassdrag innenfor planområdet. Det er ikke dyrka eller dyrkbar
mark innenfor området.
Det er avsatt friområder i gjeldende reguleringsplan, men det er pr. nå ikke opparbeidede lekeområder
innenfor planområdet. Det er gode turmuligheter i skogområdene rundt, med et etablert stinett.
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg innenfor
planområdet. Miljøstatus.no, artsdatabanken og kommunens kartport al er kontrollert og det er ikke
registrert spesielle utvalgte naturtyper, arter, verneområder, trekkveger, viltforekomster, viltområde r,
foreslått vern, friluftsliv, inngrepsfri natur eller kulturlandskap. Det er heller ikke registrert fremmede
arter. Det vises til egen sjekkliste ift. Naturmangfoldloven.
Støykilder i området er vegtrafikkstøy fra fylkesveg 209. Statens vegvesens beregninger av støy langs
fylkesvegnettet viser at nedre del av boligområdet ligger i gul støysone.

Støy fra fylkesveg 209
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Området er registrert med høy aktsomhet ift. radon.

4.

B ESKRI VEL SE AV PL ANFORSL AGET

4.1
Reguleringsformål
og arealoppgave
Hele planområdet utgjør 140,3 dekar med følgende arealfordeling på formål:
Boligbebyggelse B1-B4
Frittliggende småhusbebyggelse BFS1- BFS6
Energianlegg BE
Samferdsel (Kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau og annen veggrunn)
Turveg GT1-GT3
Friområde GF1-GF4
Vegetasjonsskjerm GV1
Skogbruk

32,9 daa
52,8 daa
0,04 daa
20,4 daa
1,0 daa
12,7 daa
5,6 daa
14,9 daa

4.2
Boligbebyggelse (B1-B4):
Innenfor disse områdene tillates en- eller flermann sboliger med tillatt gesimshøyde på 6 meter. Det vil si at
det kan oppføres boliger med inntil 2 etasjer. Det er ikke satt begrensninger på antall boenheter pr. tomt.
Begrensningen ligger således i de rammene som planen med bestemmelser gir, for eksempel
utnyttelsesgrad, byggegrenser, høyde mv. Utnyttelse sgraden er satt til 25% bebygd areal (%BYA) i disse
områdene. Det er 21 nye tomter med en størrelse som varierer mellom 1,4 daa og 2,0 daa. Det er innenfor
disse områdene ikke stilt krav til takform og takvinkel. Det er her ønskelig med en variasjon i bebyggelsen
og romslighet i planen.
Det er i bestemmelsene angitt hvilke tomter hvor det er krav om at hovedfunksjonene ligger på
inngangsplanet. De aktuelle tomtene vil dermed mått e bebygges etter kravene i plan- og bygningsloven med
forskrift om tilgjengelig boenhet. Det vil blant annet si trinnfri adkomst fra parkering til inngangsparti mv.
Tomtene er blant annet vurdert utfra topografi og beliggenhet. De tomtene som har et utfordrende terre ng
er ikke omfattet av bestemmelsen.
For eneboliger er det stilt krav om minimum 2 biloppstillingsplasser, mens det for flermannsboliger er stilt
krav om minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
Bebyggelsen skal tilkobles til det offentlige vann- og avløpsnettet.

4.3
Frittliggende småhusbebyggelse (BGS1-BFS6):
Disse områdene utgjør den bebygde delen av Garvikåsen boligområde. Bebyggelsen er hovedsakelig en- og
halvannenetasjes eneboliger fra begynnelsen av 90 t allet og frem til i dag. For disse områdene videreføres
bestemmelsene med tanke på taktype, samt begrensning i antall boenheter pr. tomt. Innenfor områdene
tillates frittliggende ene- eller tomannsboliger med maks gesimshøyde 6 meter. Bebyggelsen skal ha
saltak/valmet tak med takvinkel mellom 20 og 45 grader. Det er et fåtall av ubebygde tomter igjen, og det
vurderes som riktig at området sluttføres innenfor samme rammer som de bebygde tomtene.
Det er i planforslaget foreslått ny tomteinndeling for flere av tomtene i disse områdene. Av plankartet
fremgår eksisterende eiendomsgrenser med rød strek, mens foreslåtte grenser fremgår med sort strek. Det
er også utarbeidet et eget kart for eiendomsgrenser som følger vedlagt. Her vises eksisterende
eiendomsgrenser med rød strek, og foreslåtte grenser med gul strek.
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For eneboliger er det stilt krav om minimum 2 biloppstillingsplasser, mens det for flermannsboliger er stilt
krav om minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet.
Bebyggelsen skal tilkobles til det offentlige vann- og avløpsnettet.

4.4
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Kjørevegene innenfor området er i all hovedsak opparbeidet. Unntak er adkomsten inn til boligområde
B1 og B2, samt adkomst til B3 og B4. Vegene skal opparbeides etter definisjonen boligveg i samsvar
med Nord-Odal kommunes veg- og gatenorm (vegbredde 5 meter inkl skulder).
Det er i reguleringsplanen foreslått regulert forta u langs Svenskevegen og Bråtåvegen. Antall boliger i
planområdet utløser ikke krav om fortau, jf kommunens veg- og gatenorm, men kravet kan utløses
dersom det bygges ut flere boliger i bakenforliggende områder enn det som er planlagt i dag. Det er
derfor ønskelig å sikre muligheten for fremføring av fortau, dersom det blir et slik behov.
Alle regulerte samferdselsarealer er offentlige.

4.4
Grønnstruktur:
Det er regulert tre turveger innenfor planområdet. Turveg (GT1) er en videreføring fra gjeldende plan.
Hovedtraseen til turvegen er stedfestet med ved innmåling av eksisterende sti. Turveg GT2 og GT3 er
nye traseer som skal opparbeides samtidig med opparbeiding av tomtene i område B1-B4. Turvegene
munner ut i eksisterende stinett. Turvegene er offe ntlig areal.
Det er avsatt fire friområder for felles lek/rekrea sjon. GF2 er var tidligere opparbeidet som lekeplass. De
øvrige områdene er nye friområder. Områdene skal være felles for eiendommene innenfor planområdet.
Det vil si at ansvaret for innhold og vedlikehold hviler på hjemmelshaverne i området. Det vil i
forbindelse med gjennomføring av utbyggingen oppret tes en velforening som overtar hjemmelen til
friområdene, og det foreslås at kr. 75.000.- fra salg av første tomt inngår som startkapital til
velforeningen for opparbeidelse og vedlikehold av f riområdene.
Vegetasjonsskjerm GV1 er arealene langs fylkesveg 209. Arealene støyutsatte restarealer som foreslås
regulert til grøntarealer som kan benyttes til frem tidig skjerming av støy. Vegetasjonsområdet er
offentlig areal.

4.5
Skogbruksområde:
Området LSK er i gjeldende plan regulert til offent lig friområde, men foreslås nå omregulert til
landbruksområde-skogbruk, som er den faktiske bruken.

5.

KON SEKVE NSER AV TIL TAKE T

Hovedgrepene i planforslaget er å tilrettelegge nye arealer for boligbygging. Gjeldende reguleringsplan
har etter rådmannens skjønn ikke en utforming og fo rdeling av arealbruk som er hensiktsmessig. Dette
handler i første rekke om tomtestørrelse, vegføringer og en ugunstig regulering av grøntarealer. Forslag
til regulering legger opp til større tomter, korter e adkomstveger, samt enklere utforming av
grøntstrukturen.

Planbeskrivelse

8

Omreguleringen medfører at antall tomter reduseres fra 27 til 21 i det nye området. Tomtestørrelsen
økes fra mellom 0,8-1,0 daa til mellom 1,4-2,0 daa. Regulert veg reduseres fra ca 765 meter til ca 528
meter. Dette innebærer en reduksjon fra 28 meter pr tomt til 25 meter pr. tomt. Den foreslåtte
tomtestørrelsen samsvarer med tomtestørrelse i lignende boligområder, for eksempel Brurhella
boligområde. Rådmannen vurderer grepet som tas her er formålstjenlig med tanke på å skape attraktive
tomter og tomter som er enkle å bebygge. At det legges opp til et enklere vegsystem gir besparelser
ved opparbeidelse og senere vedlikehold.
Gjeldene reguleringsplan åpner etter rådmannens skjønn ikke for en formålstjenlig arealbruk og klar
grensedragning mellom bolig og grøntstruktur. Stripene med friområder mellom bebyggelsen har ikke
hatt en klar hensikt og har derfor blitt liggende som restarealer uten vedlikehold. Det er videre slik at
flere av tomtene er små, og boligbebyggelsen har est utover eiendomsgrensene. I forslag til regulering
er det derfor søkt å redusere antall grøntstriper og heller legge opp til konkrete områder som kan
utvikles i tråd med formålet. Det er lagt til rette for 4 friområder som er godt egnet med tanke på
opparbeidelse til rekreasjon/lekearealer. Det er videre spesifisert hvor turvegene skal gå, og det legges
nå opp til at bygging av turvegene i det nye området skal skje samtidig med øvrig utbygging.
Planforslaget vurderes til å ivareta hensynet til lek, rekreasjon og en helhetlig grøntstruktur på en gode
måte.
I de bebygde områdene er det som følge av ovenstående foreslått å justere flere av tomtene for å
rydde opp i eiendomsstrukturen. Det er utarbeidet et eget kart som viser forslag til ny tomteinndeling .
Dette følger vedlagt. Rød strek viser gjeldende eiendomsgrenser, mens forslag til nye grenser vises med
gult. Når planprosessen er gjennomført og reguleringsplanen er vedtatt vil det bli sendt ut tilbud om
kjøp av tilleggsareal til de aktuelle hjemmelshaverne.
Endringene som foreslås vil ikke påvirke vann eller vassdrag. Avløpsløsninger, samt overvannsløsninger
vil vurderes og behandles ifm. tekniske planer, og det forutsettes at det velges miljømessig forsvarli ge
løsninger.
Tiltakene som følger av reguleringsplanen vil ikke påvirke biologisk mangfold, viktige arter eller
naturtyper, vilt eller verneområder i negativ forst and. Det vises også til egen sjekkliste ift.
Naturmangfoldloven som vedlegges. Reguleringsplanen vil ikke medføre avgang av dyrka eller dyrkbar
mark.
Når det gjelder støy, så er det kun deler av det bebygde området som ligger innenfor gul støysone til
fylkesveg 209. Det er i bestemmelse 2.7 stilt krav til utomhusareal og krav til dokumentasjon ved
oppføring av støyfølsom bebyggelse innenfor denne sonen. Den nye delen av boligområdet, B1-B4, er
ikke støyutsatt.

5.1
Konsekvenser i forhold til gjeldede planer og r etningslinjer
Reguleringsplan for Garvikåsen, delområde 1 er vurdert i forhold til rikspolitiske retningslinjer
(RPR) . RPRer et virkemiddel knyttet til plan og bygningsloven, og har som hensikt å formidle statlig
politikk for planlegging i fylker og kommuner.
5.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet ar eal- og transportplanlegging
(RPR-ATP)
RPR-ATPskal legges til grunn for planlegging og ut øvelse av myndighet etter plan og bygningsloven.
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk
og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv
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i planleggingen og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av
kommunegrensene.
Iht. retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet samordnes slik at det
legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan
begrenses, samt at ulike transportmåter kan samordnes. Det bør tilstrebes klare grenser mellom
bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsom råder. En bør søke å samle naturinngrepene mest
mulig. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold og de
estetiske kvalitetene i bebygde områder.
Rådmannens vurdering:
Boligområdet ligger sentralt i Mo med gangavstand t il skole, idrettshall, barnehage og dagligvare. Det er
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 209 og dermed tr ygg gangadkomst til skole og øvrige funksjoner.
Hovedrammene rundt boligområdet er opparbeidet og en utvidelse vil være formålstjenlig for å utnytte
allerede opparbeidet infrastruktur. Rådmannen mener planlagte utbygging samsvarer med de
rikspolitiske retningslinjene med tanke på en effektiv ressursutnyttelse, trygge lokalsamfunn og bomiljø.
Rådmannen mener videre at trafikksikkerheten er godt ivaretatt i planforslaget, og at det ligger godt til
rette for at mange kan gå eller sykle til viktige offentlige funksjoner.
Det er lagt til rette for en tjenlig grøntstruktur i boligområdet og det er klare grenser mellom
boligområdet og landbruks-, natur- og friluftsområd er. Ved å videreutvikle Garvikåsen boligområde
samles naturinngrepene til områder hvor arealbruken er avklart, og det legger dermed ikke press på
områder med viktige naturverdier.
Det vurderes at PRP-ATPer ivaretatt på en god måte.
5.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta ba rn og unges interesser i planleggingen
(PRP-BU) og rundskrivet T-2/08; Om barn og planlegg ing
Formålet med RPR-BUer å:
- synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og
bygningsloven.
- gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende
planlegging og byggesaksbehandling.
- gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn/interesser.
Videre heter det under Krav til fysisk utforming at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:
A: Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare.
B: I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette
forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og
voksne
C: Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehage.
D: Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller
er egnet for lek, skal det skaffes til veie fullver dig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt B ovenfor, for å
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.
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Rådmannens vurdering:
Barn og unges interesser vurderes til å være ivaret att i forslag til reguleringsplan. Det er innfor
planområdet lagt til rette for relativt romslige tomter og friområder som legger grunnlag for å
opparbeide både nærlek og felles lekearealer/møteplasser. Det er regulert snarveger (turveger)
gjennom planområdet, og det gode muligheter for rekreasjon og lek i omliggende skogområder. Det er
trygg adkomst til skole, idrettshall og øvrige funk sjoner.

5.1.3 Risiko og sårbarhet
Når kommunen gjennomfører planprosesser knyttet til plan- og bygningsloven skal det innarbeides en
risiko- og sårbarhetsanalyse. Det heter bl.a. at ” De forhold som analysenavdekker,som kan være av

interessei en arealplanprosess,skal være med som en premissnår vedtak om arealbrukenfattes.
Analysenskal rette fokus mot risikoegenskaperved arealet og eventuelt fremheve om endringer som
planen medfører av arealet endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier, ev for andre
objekter i og rundt det planlagte tiltaket.”
Rådmannens vurdering:
Risiko og sårbarhet er vurdert i egen ROS-analysesom følger som vedlegg.
De punktene hvor det antas at tiltak i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller forhold, er
omtalt i ROS-analysenog/eller i planbeskrivelsen. Hovedkonklusjonen er at endringene som planen
medfører av arealet, ikke endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i særlig negativ
retning.

6.

PL ANPROSESSEN

6.1
Oppstart av planarbeid
Nord-Odal kommune sendte ut varsel om oppstart til offentlige myndigheter, berørte grunneiere,
naboer, gjenboere i brev datert 30.07.2018. Oppstartsvarselet ble kunngjort i Glåmdalen den
04.08.2018 samt på kommunens hjemmeside 15.08.2018. Frist for å komme med merknader ble satt til
15.09.2018
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid har det innkommet merknader fra Eidsiva Nett AS,
Norges vassdrags- og energidirektorat, Hedmark fylk eskommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen i
Hedmark.
Sammendrag av innkomne merknader ifm. varsel om oppstart med kommentarer følger nedenfor.

6.2

Oppsummering

av innkomne merknader

med komment arer

Eidsiva Nett AS, brev datert 06.08.2018:
«Eidsiva Nett AS (EN) har noe elnett i/ved planområdet som vist på vedlagte kartskisse. 22 kV luftlinj e
er vist som rød, sammenhengende strek, mens 22 kV kabel er vist som rød stiplet strek. Blå stiplet str ek
viser lavspentkabler, mens heltrukken blå linje viser lavspent luftlinje. De blå rektangulære boksene
viser lavspent kabelfordelingsskap. I planområdet ligger også nettstasjon ENS06895Gardvikåsen 1, vist
som rød firkant på kartskissen.
Det må avklares om noe av elanleggene blir berørt av ny utbygging. Må det gjøres endringer på
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eksisterende elanlegg må dette bekostes av utbygger så sant det ikke foreligger annen avtale. Ved
graving nær eksisterende kabler vil EN etter forespørsel påvise den nøyaktige beliggenheten til disse.
Før videre utbygging i planområdet starter opp, må behovet for strømforsyning avklares og forsyningen
til nye boliger planlegges.»
Rådmannens vurdering
Innspillet tas til orientering. Høgspentlinje og tr afo er lagt inn i reguleringsplanen med bestemmelser.
Nord-Odal kommune vil følge opp kontakten med Eidsiva i forbindelse med utarbeidelse av tekniske
planer for området.
Fylkesmannen i Hedmark, brev datert 07.09.2018
«Fylkesmannen viser til oversendelse 30.07.2018 med varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan
for Garvikåsen delområde 1. Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging i område B5 og
B8. Området er i kommuneplanen satt av til boliger.
Vi legger til grunn at forslag til reguleringsplan utarbeides i tråd med føringer i overordnet plan.
Fylkesmannens rolle i plansaker er å se til at nasjonale føringer og forventninger legges til grunn for
planleggingen. Vi forutsetter at disse følges opp i det videre arbeidet med planen. Vi forutsetter også at
medvirkning blir ivaretatt i samsvar med Plan og bygningsloven § 5-1. Vi kommenterer noen utvalgte
fagområder spesielt:
Samfunnssikkerhet: Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i
reguleringsplanen på grunnlag av vurdering og analyse av risiko og sårbarhet, jfr. plan- og
bygningsloven § 3-1 pkt. h og § 4-3. Dette skal også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av
klimaendringer. Det kreves at slike vurderinger og analyser synliggjøres i plandokumentet. Se veileder
for Samfunnssikkerhet i kommunenes-arealplanlegging
Barn – og unges interesser: Vi merker oss at innkjø rsel til bolig B1A har tatt noe av friområdet.
Fylkesmannen viser til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(rundskriv T2/2008 Om barn og planlegging med temaveileder T-1513). Her fremkommer det i punkt 5
d at dersom arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller egnet f or lek
blir omdisponert, skal det skaffes fullverdig erstatning.
Fylkesmannen ber om at dekning av leke-/oppholdsareal for leilighetene/boligene synliggjøres ved
offentlig høring. I bestemmelsene bør det stilles krav til opparbeiding av arealene utover
tilsåing, herunder krav til lekeapparater og beplantning/skjerming. Det bør videre stilles krav om at
arealene er ferdig opparbeidet samtidig med at første boenhet tas i bruk. Vi forutsetter at det settes av
tilstrekkelige og egnede arealer for lek, utendørs opphold og møteplasser. Dette for å sikre et godt
bomiljø for folk i alle aldre.
Universell utforming: Fylkesmannen minner også om prinsippet om universell utforming som skal
ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak, jf. plan- bygningsloven § 1-1 femte
ledd…»
Rådmannens vurdering
Nasjonale føringer og forventinger er lagt til grunn i arbeidene med planen, og det er utarbeidet risikoog sårbarhetsanalyse i samsvar med fylkesmannens in nspill.
Fylkesmannen påpeker at innkjørsel til bolig B1A har tatt noe av friområdet, og minner om kravet til at
dersom friområder tas ut skal det skaffes fullverdi g erstatning. Fylkesmannens innspill er en
gjennomgående utfordring i området. Dette skyldes delvis en regulering hvor det ikke har vært en klar
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hensikt med friområdene, at friområdene utgjør mange smale striper som ikke er blitt vedlikeholdt og
dermed ikke fått en hensiktsmessig arealbruk. Det er i dag vanskelig å forstå hvordan det ble tenkt ved
regulering om hvordan kommunen skulle ha ressurser til å ha en parkmessig tilnærming til disse
arealene. Tanken om en omfattende grøntstruktur mellom boligene kan være god i teorien, men
fungerer dårlig i praksis. Det er i forslag til regulering søkt å etablere godt egnede arealer til fri områder,
spesifisere turveger og skjermer, samt rydde opp i eiendomsstrukturen. Rådmannen mener foreslåtte
løsning gir en fornuftig størrelse og beliggenhet på friområdene, og en klar hensikt med grøntstruktur en
som enklere kan settes ut i praksis.
Når det gjelder Fylkesmannens innspill til lekeareal og møteplasser så legges det ikke opp til
rekkefølgekrav og krav til innhold. Reguleringen legger i hovedsak opp til romslige tomter med god
mulighet for nærlek. Det er store skogområder rundt boligområdet og det er gangavstand til skole med
store muligheter for lek. Det har tidligere vært opparbeidet lekeplass i området, men apparatene er
fjernet og området har grodd igjen. Behov endres over tid, og de som er nærmest til å utforme sitt
nærområde, er de som bor der. I stedet for at kommunen skal bygge nye lekeplasser/møteplasser i
området, foreslås nå at friområdene endres fra offe ntlige områder til fellesområder. Kommunen tar
initiativ til å opprette en velforening for boligområdet som friområdene overføres til. I forbindelse med
salg av boligtomter settes av et beløp til opparbeiding og drift av friområdene, og det blir opp til velet å
utforme sitt behov, og forestå vedlikeholdet. Dagens praksis med offentlige friområder har ikke funger t
og det er ingen grunn til å tro at budsjettene i fr emtiden vil bli så romslige at friområder i boligområder
vil bli prioritert.
Fylkesmannens innspill om universell utforming er godt ivaretatt i planforslaget. Det er gitt
bestemmelser til friområdene, og det er angitt hvilke tomter som skal bygges ut i henhold til forskrif tens
krav om tilgjengelig boenhet.

Hedmarks fylkeskommune, brev datert 12.09.2018
«…Planfaglige forhold: Fylkesdirektøren forutsetter at planarbeidet skjer i henhold til overordnet lov- og
planverk, og i god dialog med berørte parter. Dette innebærer bl.a. at en søker tilfredsstillende
løsninger som ivaretar hensynet til gode leke-, uteoppholds- og grøntarealer, eksisterende og
omkringliggende bebyggelse, vann- og avløp, overvannshåndtering, vegløsninger, adkomstløsninger og
parkeringsløsninger. Det forutsettes videre at det tilrettelegges for medvirkning så tidlig som mulig i
planprosessen, at barn og unges interesser ivaretas spesielt, og at universell utforming og folkehelse
legges til grunn i den grad dette er aktuelt. Ut over dette har ikke fylkesdirektøren vesentlige planf aglige
merknader til det varslede planarbeidet.
Kulturvernfaglige forhold: Automatisk freda kulturm inner Det er ikke opplysninger i arkivet om
automatisk fredete kulturminner innen det aktuelle området for regulering. Området er allerede utbygd,
det er ikke registrert automatisk freda kulturminne r og det er ikke formasjoner på LIDAR-data, som kan
tolkes som kulturminner innenfor planområdet.
Fylkesdirektøren må likevel ta forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, derav kulturminn er
under markoverflaten eller uregistrerte fornminner. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken
oppdages automatisk fredete kulturminner som tidlig ere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den
utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de
som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks
sendes Hedmark fylkeskommune, kulturminneavdelingen j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd.
Nyere tids kulturminner: Dersom det under arbeidets gang viser seg at nyere tids kulturminner vil bli
berørt i forbindelse med gjennomføring av planen må verneverdien av berørte kulturminner avklares.
Vernehensyn som er nødvendig innarbeides i planen med tilpassede hensynssoner og tilhørende
Planbeskrivelse

13

bestemmelser. Med bakgrunn i opplysninger gitt i varslet har vi ingen ytterligere merknader nå. Vi
legger til grunn at Fylkesdirektøren også skal utta le seg til planforslaget når det legges ut til offentlig
ettersyn.»
Rådmannens vurdering
Planen er utarbeidet i henhold til gjeldende lov- og planverk. Planforslaget vurderes til å ivareta de
hensyn som fylkesdirektøren fremhever på en hensiktsmessig måte.
Statens vegvesen, brev datert 11.09.2018
«…Forutsatt at kryssløsning mellom fv. 209 og Svenskevegen opprettholdes og har utformings- og
siktforhold i henhold til vegnormalen N100, og gang- og sykkeltilbudet ivaretas, har ikke Statens
vegvesen noen merknader til planarbeidet.»
Rådmannens vurdering
Planforslaget ivaretar vegvesenets innspill.
Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE), brev datert 16.08.2018
NVE viser til plan- og bygningsloven og retningslinjer for flom og skredfare i arealplaner, og fremhever
viktigheten av god arealplanlegging for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred. Det vises til
NVE`s egen sjekk liste, der det fremkommer hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner
Rådmannens vurdering
NVE`s sjekkliste over tema er brukt i planarbeidet. Det er ikke spesielle hendelser som er sannsynlige
innenfor planområdet. Valg av løsning og tilstrekke lig dimensjonering med hensyn til overvann skal
ivaretas gjennom videre prosjektering av veg og boligtomter.
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