ELVERUM KOMMUNE
Planinitiativ for Detaljregulering for Ladestasjon Jegerstien 10, Elverum kommune.
Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og
redegjøre for følgende:
Følgende opplysninger skal gis (i den grad de er kjent):
1.
• Oppdragsgiver (navn, adresse og kontaktinformasjon).
Formelle
Leiret Drift AS, Schwensens gate 5, 0170 Oslo.
opplysninger
Kontaktperson: Espen Schioldborg, Mob: 915 45 529, E-post:
eschioldborg@hotmail.no
• Konsulent:
Plan1 AS, Balder Alle 2, 2060 Gardermoen.
Kontaktperson: Ragnhild Storstein Mob: 95 92 00 27. E-post: rag@p1.no
2.
• Området består av gnr/bnr 13/1057 og evt. del av 19/1137. Adkomst vil
Planområdet og
være via 13/304 og 13/1123 der den ligger i dag.
eiendomsforhold
• Adressene til eiendommene er Jegerstien 10.
• Gnr/bnr 13/1057 er på 1933 m2, mens hvis man tar med arealene utenfor
eiendommen som grenser mot Rv3 og Rv2 (del av 13/1137), og som inngår
i F/K/Be (regulert til Forretning, kontor, bevertning) er arealet 2833 m2.

Eierforhold. Iht. grunnboka eies gnr/bnr 13/1057 av Elverum kommune,
men Leiret Drift AS har fått avtale om kjøp av eiendommen.
13/1137 eies Statens vegvesen. Leiret Drift AS har vært i kontakt for mulig
kjøp av deler av eiendommen.
13/304 eies av Forsvarsbygg. Leiret Drift AS har kontaktet Forsvarsbygg ift.
flytting av støyskjerm og adkomst til planområdet.
Iht. seeiendom.kartverket.no er Nordmo AS og Nordmo butikkeiendom AS
hjemmelshavere til hhv. 13/1123 f 1 og f 2.
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3.
Intensjoner med
planforslaget

•

•

•
•

•

•
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Iht. gjeldende reguleringsplan for Nordmokvartalet skal F/K2 og F/K/Be ha
en felles adkomst fra Jegerstien. Dette vil da bli samme adkomst som
benyttes til varelevering for Rema1000 og Biltema i dag. Den
opparbeidede avkjørselen ligger delvis på 13/304 og delvis på 13/1123.
Like sør for der avkjøringen tar av fra Jegerstien, går det av en adkomst
østover inn på 13/304 som også går videre sørøstover til 10/1057.
Adkomsten planlegges opprettholdes tilnærmet slik den ligger i dag. Leiret
Drift AS har allerede tatt opp dette med Tema Eiendom AS, som
representerer Rema1000. Elverum kommunen, som hjemmelshaver til
13/1057, har fått vegrett for gnr/bnr 13/1057 over 13/304.
Eventuelle andre privatrettslige forhold? – Ingen kjente utover vegrett for
gnr/bnr 13/1057 over 13/304.
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av el-ladestasjon for
biler samt vaskehall for biler og bevertning/gatekjøkken/vegkro. Bygget
for bevertning vil ha en BYA på ca. 300 m2 og vaskehallen en BYA på ca.
120 m2. Det ønskes etablert ca. 10 ladere for el-bil på ladestasjonen.
Foreløpige planer for tiltakene, med omtrentlige størrelser av byggene
samt mulig disponering på området vises i vedlagte skisse. Det kan være
aktuelt å omrokere på de forskjellige funksjonene, samt at områdets
størrelse justeres noe gjennom planprosessen.
Planlagt bebyggelse vil være i en etasje og dermed lavere enn nærliggende
bebyggelse.
Det må vurderes om eksisterende planformål Forretning/kontor/
bevertning som i dag gjelder for området F/K/Be må endres for å kunne
romme ladestasjon og vaskehall, eller om det er tilstrekkelig å supplere/
endre eksisterende bestemmelser for det aktuelt byggeområdet. Ved
endring av arealformål vil dette trolig være vegserviceanlegg evt. i
kombinasjon med bevertning.
Det forutsettes at planarbeidet ikke tar med seg resterende deler av
F/K/Be på 13/1123, da vi ikke har kjennskap til at Forsvarsbygg har noen
konkrete framtidige planer for denne eiendommen.
Ønskelig med rask framdrift.
Å tilrettelegge for ladestasjon for biler, vaskehall og vegkro/bevertning like
ved overordnet vegnett samt i tilknytning til et næringsområde synes å
være positivt ut fra miljøhensyn og anses også å være i samsvar med
rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging.
Vil planarbeidet få virkninger utenfor planområdet?
Iht. gjeldende plan er boligene på 13/304 markert med «Bygg som
forutsettes fjernet», men vi har ikke kjennskap til om Forsvarsbygg har
noen planer for utvikling av eiendommen i nær framtid. Inntil videre vil
derfor de eksisterende boligene på eiendommen bestå. Det må avklares
hvilke konsekvenser tiltaket vil få for disse boligene. Dette gjelder bl.a.
trafikk, støy og sol/skyggeforhold. Det kan bli aktuelt å flytte dagens støyskjerm, som går langs RV 2, til grensen mellom planområdet og boligene.
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4.
Forhold til
overordnede
planer

• Forholdet til kommuneplan, og reguleringsplaner, retningslinjer og evt.
pågående planarbeid i området:
Arealet er i kommunedelplan for Elverum by avsatt til Forretning og
omfatter område F7 hvor det tillates kontor, forretning og bevertning. Iht.
bestemmelsene er det krav om regulering av området.

I «Detaljregulering for Nordmokvartalet» vedtatt 04.05.11, er eiendommen 13/1057 regulert til forretning/kontor/bevertning og omfatter del av
felt F/K/Be. I bestemmelsene til «Detaljregulering for Nordmokvartalet» er
det krav om detaljregulering av området F/K/Be. Det er også noen
rekkefølgekrav ift. bl.a. infrastruktur knyttet til F/K2, F/K/H og F/K/Be.
Disse er allerede gjennomført.
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5.
Utredningsbehov
og spesielle
forhold

• Det antas ikke at planforslaget/en planendring vil utløse krav om
konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredning av dato
01.07.2017: Tiltaket vil i hovedsak være i samsvar med overordnet plan,
men det kan bli aktuelt å endre noen av underformålene under
byggeformål. Det planlegges to nye bygg samt ladestasjon innenfor
eiendommen. Det er et avgrenset område og tiltakene anses ikke å ha
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og faller ikke under de
oppregnede alternativene i forskriftens Vedlegg I eller Vedlegg II i KUforskriften.
• Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet.
Tilgang på el-billadere i området/Leiret/Elverum
• Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas?
Det lages egen ROS-analyse som følger detaljreguleringen.
• Annet: eks. tidligere vedtak?
Det er i utgangspunktet ikke hjemmel for å stille krav om (ytterligere)
detaljregulering i en detaljregulering, men her vil det være aktuelt å
vurdere endret underformål.
• Er det nok strømkapasitet til området? Behov for ny trafo?
Det antas behov for ny trafo for tilstrekkelig kapasitet til ladepunktene og
den nye bebyggelsen, men dette avklares gjennom
planprosessen/etterfølgende byggesak. Ringerikskraft, som skal etablere
billaderne, har allerede tatt kontakt med Elvia.
• Ligger planområdet innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme?
Ja, iht. revidert konsesjonskart fra NVE datert 12.01.2018
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6. Varsel og
medvirkning

7.
Vedlegg

• Hvem skal varsles – offentlige instanser, grunneiere, naboer og
interesseorganisasjoner?
Varsel om oppstart kunngjøres i Østlendingen samt sendes i brev til
berørte myndigheter og naboer, gjenboere og aktuelle lag/foreninger
etter liste utarbeidet i samråd med Elverum kommune. Leiret Drift AS har
allerede opprettet kontakt med kommunens administrasjon samt noen
berørte parter.
• Hva slags prosess for medvirkning legges det opp til?
Det legges fra tiltakshavers side opp til en medvirkningsprosess i tråd med
gjeldende krav etter plan- og bygningsloven, ref. ovenstående.
• Kartskisse + evt. nødvendige illustrasjoner.
- Situasjonsplan datert 01.06.21. Utarbeidet av In Situ AS

Gardermoen 01.06.21

Startpakke Elverum kommune.
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.
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