
 
 
 

 
Referat fra oppstartsmøte i plansaker 

jmf. Pbl § 12-8. 

Detaljregulering for Skansebu, plan-ID 2019009 

Plantype:  

☐Områderegulering 

☒Detaljregulering 

Planinitiativ mottatt: 24.09.2019 

Eiendom: Gnr./bnr.  
12/47 og 12/65. 
 

Planavgrensning: 
 
 

Eiendommene, adkomstveg 
og deler av skansen reguleres.  
Kommunen tegner omriss i 
sosi.  

☒Se vedlagt kartutsnitt 

Saksnummer: 18/3981 
 

Saksbehandler: Charlotte Surén 

Møtedato: 15.10.2019                                                                                     Møtested: Kommunehuset Folkvang 

Møtedeltakere 
Forslagstiller: 
 
 
 
Plankonsulent: 
 
 
Elverum 
kommune: 

 
JST Invest AS  
v/Johnny Sterud 
v/ Cato Sterud 
 
Plan1 AS  
v/ Øystein Ellingsen 
 
Erik Johan Hildrum 
Harald Brodahl 
Charlotte Surén (ref) 
 

 
Elgvegen 2, 2340 Løten 
johhny@aktivmontasje.no  
 
 
Balder Allé 2, 2060 Gardermoen 
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Erik.johan.hildrum@elverum.kommune.no  
harald.brodahl@elverum.kommune.no  
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Kommunens foreløpige vurdering av planforslaget 
 
 

☒Kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet 
 

☐Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 
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Planstatus for 
planområdet 
 

Plannavn Formål 

 

Overordnet arealplan 
 
 
 
 
 
 
Samfunnsdelen 
 

 
Området mangler overordnede 
rammer. Det skal utarbeides en egen 
kommunedelplan for Vestad. Det er 
usikkert når denne er ferdig og 
vedtatt, men det anses som kurant å 
regulere Grindalsvegen 105. 
 
Kommunen stiller seg positive til en 
høyere tetthet og ønsker en 
arealeffektiv utbygging.  

 
Sentrumsformål (S1) i 
Byplan 2030, Elverum 
byområde med plankrav.   

 

Reguleringsplan 
 
Ingen gjeldende reguleringsplan. 
Tidligere plan, Plan 2 fra 1924, ble 
opphevet som en del av 
byplanprosessen. 

 

 

 

Hensikten med planarbeidet 
 
 

Legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse i form av to tomannsboliger.  
 
 

Foreløpige rammer for 
utbygging 

 

Byggegrenser 

 
Ingen regulerte byggegrenser mellom boligtomtene. 
Byggegrense mot skansen – 4 meter. Byggegrensen mot 
skråningen må trekkes inn noe.  

Utnyttelsesgrad 
 

35 %? Må regnes på, men grønnstrukturen er ikke med i 
utregning. Kommunen er positive til en noe høyere u-grad. 
Utbygger ønsker å se om det er det mulig med makeskifte 
(grønnstrukturen mot noe av skansen). Kommunen følger 
opp dette punktet.  

Merknader: 
Kommunen har gjennom tidligere dialog signalisert at det er positivt med utbygging på 
eiendommen og at det kan, i moderat grad, bygges tettere enn opprinnelig bruk. Forutsetningen 
har hele tiden vært god byggeskikk med tanke på områdets karakter og verdi. 



 

Byggehøyder 
 

Tilsvarende 2 etasjes bygg. Byggehøydene tilpasses området 
rundt, men kommunen forutsetter at nybygg ikke er høyere 
enn eksisterende bebyggelse.  

Uteoppholdsareal 
 

Krav til privat uteoppholdsareal – minimum 15kvm.  

Parkering 
 

Byplan 2030: 1,5 p-plass per boenhet. Gjesteparkering 
utgjør 0,5 per boenhet. Det må tas høyde for at det er 
behov for garasjer/carport. Tilstrekkelig areal for dette må 
sikres med mulighet for én garasjeplass per boenhet.  

Adkomst 
 

Eksisterende adkomst videreføres. Adkomstene til de andre 
boligene må vises på plankartet. 

Vann- og avløp 
 

Det bør legges nytt felles/privat ledningsnett i veggrunnen. 
To boliger er påkoblet her fra før, og ledningen har liten 
kapasitet for totalt 6 enheter. Eventuelt må ledningene 
beregnes/verifiseres og dokumenteres at disse er 
tilfredsstillende.  
 
Hensynssone må reguleres for offentlige spillvannsledning 
som går langs med grunnen og over skansen.   
 
Utbygger har hatt dialog med enhet for VA i 2011 og har fått 
tilbakemelding om påkobling til ny VA-ledning som grenser 
til eiendommen er ok. I tillegg er det gitt tilbakemelding på 
at det er ok å bygge innenfor hensynssone for VA. 
Kommunen følger opp informasjonen utbygger har gitt og 
kommer med en tilbakemelding.  

Overvann 
 

Håndteres på egen grunn.  

 

 

Utløser planforslaget krav til konsekvensutredning, etter pbl. § 4-2?  
 

 

☒ Nei 
 
 

 

 Planforslaget skal inneholde en konsekvensvurdering og 
ROS-analyse  

 

☐ Ja 
 
 
 

 Planbeskrivelsen skal inneholde en konsekvensutredning 
og ROS-analyse. 

 Planprogram for planarbeidet skal legges ut til offentlig 
ettersyn senest ved varsel om oppstart.  

 

 



 

Viktige utredningsbehov i forbindelse med planarbeidet 
 
Tema 
 

Merknad 

Kulturminner  Området består av flere eldre bygg fra tidlig 1900-tallet. Området er 
vurdert å ha en lokalhistorisk verdi hvor verneverdien skal vurderes 
nærmere når Vestad-planen skal utarbeides. Det er lagt ned bygge- og 
deleforbud på disse eiendommene, men dette berører ikke 
Grindalsvegen 105. 
 
For kommunen er det svært viktig at ny bebyggelse i området tilpasses 
og underordner seg den verneverdige bebyggelse.  
 
Kommunen har noe interesse i om det kan ligge nyere tids 
kulturminner i grunnen. Kommunen setter ingen krav til 
undersøkelser, men videre dialog om evt. undersøkelser kan tas med 
sektor for kultur. I forbindelse med varsel om oppstart vil også 
Fylkeskommunen ta stilling til om det er behov for 
kulturminneminneundersøkelser.  

Naturmangfold Vurdering etter naturmangfoldloven.  
 
Sikring av vegetasjonsbelte/kantsone mot Glomma. Bestemmelser for 
vegetasjonen ned mot Glomma må inn i planen for å sikre dyrelivet og 
hindre erosjon. Lavere vegetasjon bør bevares. Tidligere eksempler 
oversendes.  

Friluftsliv  Skansen er regulert til vern og fungerer som et offentlig parkområde. 
Adkomst for kjørende og gående/syklende må sikres og i planen kan 
det reguleres en liten parkeringsplass (3-4 biler). Skansen må ikke 
berøres som del av utbyggingen. Utbygger informerer om at området 
ikke er tilbakeført etter at VA-ledningen ble lagt.  
 
Det bør vurderes om det skal opparbeidelse et skille mellom 
arealbruken – gjerde eller hekk.  

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 Flom: 500-års flommen er grunnlaget – hensynssone må reguleres.   

 Tilgjengelighet for nødetater 
 

Teknisk infrastruktur  Adkomster vises med adkomstpiler.  

 Parkering/adkomst til skansen reguleres.  

 Det må sikres snuareal for renovasjon o.l.  

 Snøopplag – 20-30 % av brøytet areal.  

 Kommunal vegnormen er utgangspunktet for regulering av vegen, 
men det er ikke nødvendig med samme bredder.  

 Frisikt er problematisk i krysset og skaper trafikkfarlige situasjoner. 
Dette må løses, flere muligheter kan vurderes – skiltet vikeplikt, 
speil eller fjerning av noe hekk. Kommunen gjør en vurdering og 
gir tilbakemelding. 



 

 Er det energiforsyning til området? Plan1 kontakter Eidsiva Nett. 
Eiendommene ligger innenfor konsesjonområdet for fjernvarme, 
men nærmeste ledning er ved Jernbanegata. Fjernvarme må 
avklares med Eidsiva Bioenergi. 

 Renovasjon – krav til felles areal.   
 

Barn og unge 
Uteoppholdsareal 

Krav til privat uteareal – dette bør være minimum 15m² per boenhet.  
 

Struktur 
Estetikk  
Byggeskikk 
 

 Saltak med bestemt takvinkel tilpasset den eldre bebyggelsen. 
Taktekket bør være i matt, ikke-reflekterende materiale.  

 Volum – kommunen mener at to bygg er bedre tilpasset området 
enn ett større bygg. Kommunen ønsker ikke korsdelt 
firemannsbolig.  

 Byggehøyder: tilsvarende høydene på den eldre bebyggelsen.  

 Byggemateriale – planlagt med trekonstruksjon.  

 Krav til kledning i tre.  

 Solceller er ikke planlagt, og kommunen mener det ikke er riktig 
område med paneler m.t.p. den eldre bebyggelsen.  

 Sol- skyggeforhold må vurderes 

 God bokvalitet. Eiendommen er relativt liten og noe utfordrende. 
Planen må sikre at, tross høy tetthet, at det vil fungere for 
framtidige beboere.  

Annet Det er uklare eiendomsgrenser innnenfor området, både for 
eiendommen, men også for vegen. Utbygger informerer om at det er 
grensemerker i området. Kommunen følger opp evt. målebrev. 
Utbygger ønsker svar på om betydningen av at eiendomsgrensene for 
vegen er uklare og om disse må måles opp. Kommunen følger opp 
spørsmålet. 
 

 

 

Hvilke vedlegg skal planforslaget inneholde? 

                                                     Merknader 
Illustrasjonsplan X  

Utomhusplan   

Fotomontasjer  

3D – presentasjoner X  

Høydeprofiler/snitt X  

Støyrapport  

Trafikkanalyse   

Synbarhetsanalyse  

Annet?   

 

Er det behov for informasjon og medvirkning utover kravene i pbl.?  



 

 

☐Forhåndsuttalelser fra offentlige 
myndigheter 
 

☒Direkte dialog med berørte parter 
 

☒Informasjonsmøte/folkemøte 
 
 

 
Fylkeskommunen – har området regional betydning? 
 
 
SØIR, Eidsiva Bioenergi og Nett 
 
Naboer bør inviteres til et informasjonsmøte i forbindelse 
med varsel om oppstart. Kommunen ønsker å delta på et 
slikt møte og oversender en liste over hvem som bør 
inviteres.  

 

 

 

Rekkefølgebestemmelser 
 
☒Kommunen forutsetter bestemmelser knyttet til  
gjennomføringen av planen 

Igangsettings-
tillatelse 

Bruks- 
tillatelse 

 Støyskjerming   

Kjøreveg  X – 
breddeutvidelse 
og siktforhold 

Fortau/gang- og sykkelveg   
Vann- og avløpsnett   
Høyspentledninger   
Håndtering av renovasjon  X  
Lekeplass/uteoppholdsareal  X  
Sykkelparkering   
Oppføring av gjerde/hekk/fysiske sperringer ?   
Stenging av adkomster/avkjørsler   
Merknader: 
 
Breddeutvidelse: vil gjelde den innerste biten av vegen (fra eiendommen til eiendomsgrensen 
mellom skansen og vegen). 
Siktforhold: det vurderes som viktig at god sikt løses som del av prosjektet, men hvilken 
løsning som er best må vurderes nærmere.   
Hekk/gjerde: dersom det er aktuelt å lage et skille mellom arealbruken bør dette sikres med 
rekkefølgekrav.  
 
 

 

 

Utbyggingsavtale, kommunalteknisk avtale 
 



 

☐Det er ikke aktuelt med utbyggingsavtale 
 
 

☐Forslagsstiller ønsker å inngå 
utbyggingsavtale med kommunen.  
 
☐Varsles samtidig med planarbeidet 
 

☒Det er behov for kommunalteknisk avtale 
 

 

Er det forhold hvor forslagsstiller og kommunens ikke er enige?  
 
 
 
 
 

 

 

 

Framdrift 
 
 
Forslagsstillers planlagte dato for varsling:  i løpet av oktober 
 
Forslagsstillers planlagte tidspunkt for oversendelse av komplett planforslag: usikkert 
 
☒Forslagsstiller er kjent med at kommunen har en frist på 12 uker fra komplett planforslag 
er mottatt til planen behandles i formannskapet. 
 
Annet: kommunen har svartfrist for tilbakemelding om VA, oppmåling av eiendomsgrenser, 
spørsmål om makeskifte m.m. innen uke 46.  
 

 

Gebyr – private reguleringsplaner 
 
☒Ved detaljregulering: 
 
Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr     
etter kommunens betalingsregulativ for     
saksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 

 
Fakturagrunnlag for 2019: 
 
 
Totalt:            75 470   kr.  
 
Gebyrer beregnes etter tidspunkt for 
innsending av komplett planforslag. Beregnes 
etter størrelse på planområdet eller ved 
plassering i sentrum. 
 



 

 
Fakturaadresse: 
 
Navn:                                      JST Invest AS 
Organisasjonsnummer:    989 070 754                     
Adresse:                                 Elgvegen 2 
Postnr. & sted:                     2340 Løten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekreftelser 
Referatet fra oppstartsmøtet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på 
det tidspunktet oppstartsmøte ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov 
for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige 
opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 
 
Konklusjonene er derfor foreløpige og hverken oppstartsmøtet eller tilhørende referat gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i 
rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til 
endrede faglige vurderinger. Demokratisk planprosess vil kunne bety at merknader og 
uttalelser fra naboer, offentlige instanser vil kunne medføre krav om endringer av planen og 
endring av fremdriften.   
 
Nytt oppstartsmøte vil kunne være nødvendig hvis planprosessen stoppes og det har gått 
betydelig med tid fra oppstartsmøtet fant sted til utarbeidelsen av planen settes i gang.  

 

 
Det bekreftes at møtereferatet er lest og godkjent og at forslagsstiller er kjent med vedlegg I, II 
og III.  
 
 
Forslagsstiller:                                                                   Kommunen: 
                                      
Dato:                                                                                      Dato: 
 
 



 

 
 
 

 

  



 

VEDLEGG I 

Planer, vedtekter og retningslinjer med betydning for planarbeidet 
 
Kommunale 
 
☒Klima og energiplan 

☐Hovedplan for vann- og avløp 

☐Gatebruksplan 

☒Kulturvernplan 

☒Folkehelseplan 

☒Trafikksikkerhetsplan 

☒Vegnorm 

☒VA-norm (www.va-norm.no/)  

☐Vedtekter for skilt og reklame 

☐Vedtekter for tilknytning til fjernvarme 

☐Restriksjoner for drikkevann 

☒Veileder for bruk av tre 
 
Kommunale planer  
 
Statlige  

☒Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.09.2014 

☒Om barn og planlegging, T-2/08 

☐Planlegging av riks- og fylkesveger, T-1057 

☐Verna Vassdrag, T-1078 

☒Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2016 

☒Retningslinjer for luftforurensning i arealplanlegging, T-1520 

☒Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar 

☐ FOR 2008-06-27 nr 742: Rikspolitiske bestemmelser for etablering av kjøpesentre 

☒Nasjonale forventninger til kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12.juni 
2015. 
 
Kommunal planlegging - Regjeringen 
Veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven - Regjeringen   

 

 

 

  

http://www.va-norm.no/
https://www.elverum.kommune.no/om-oss/planer-og-rapporter
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/kommunal-planlegging/kommuneplanlegging/id418034/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/pblveiledere/id2009055/


 

VEDLEGG II 

Rutiner i forbindelse med varsel om oppstart 
 
 Merknader 
1. Kommunen oversender nødvendig 

informasjon  
 
 

2. Plankonsulent oversender forslag til 
brev samt annonse.   

 
3. Kommunen vurderer innsendt 

materiale og kommer med eventuelle 
tilbakemeldiner.  

 
4. Endelige varslingsdokumenter 

oversendes kommunen med 
kunngjøringsdato. 

 
5. Kommunen kunngjør planoppstart,  

på vegne av forslagsstiller, på 
kommunens hjemmeside.  
Kommunen viser til at kommentarer 
etc. skal sendes til plankonsulenten. 
Planomriss  

 
6. Merknader som mottas i forbindelse 

med varsel om oppstart oversendes 
samlet til kommunen etter fristen har 
gått ut.  

 
 

 Varslingsliste 
 Maler 
 Sosi-fil for omriss 

 
 
 
 
Ved KU-krav vedlegges planprogrammet til 
gjennomsyn. 
 
 
Må sendes til kommunen senest 1 uke før 
kunngjøring.  
 
 
Samtidig med kunngjøring i avis.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VEDLEGG III 

 

 

 

Rutiner og krav i forbindelse med innsendelse av planforslaget:  
 
 Merknader 
Rutinebeskrivelse 
 
1. Kommunen anbefaler at planen sendes 

inn uformelt til kommunen for 
gjennomsyn og kontroll.  
 

2. Kommunen oversender sine 
kommentarer og tilbakemeldinger 
snarest mulig.  

 
 
3. Eventuelle rettinger og endringer i 

plandokumentene. Uavklarte momenter 
må avklares/håndteres.  

 
4. Planen sendes inn formelt når 

kommunen gir tilbakemelding på at 
planforslaget anses som komplett.  

 
 
Forslagsstiller får tilbakemelding på om 
planen anses å være komplett og kan tas til 
behandling.  
 
I enkelte planprosesser vil det kunne være 
aktuelt med et arbeidsmøte for å gå gjennom 
dokumentene i fellesskap samt se på 
eventuelle endringer.  
 
 
 
 
Fristen for behandling begynner å løpe. 
Dersom det er mangler i planforslaget fryses 
tiden fram til planforslaget er komplett.  
Planforslaget sendes til 
postmottak@elverum.kommune.no og ikke 
direkte til saksbehandler. 

Planforslaget skal inneholde: 
 
Plankart 
Sosi-fil 
Bestemmelser 
Planbeskrivelse 
ROS-analyse 
Sjekkliste for naturmangfold 
Eventuelle utredninger/rapporter 

 
 
 
Både pdf- og word-format.  
Både pdf- og word-format. 
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