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Rådmannens 

INNSTILLING 
Kommunen er positiv til at det settes i gang en prosess med detaljregulering for  
Kongevegen 20-22 med sikte på å etablere en dagligvareforretning, jf. plan- og  
bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8. 
 
Det er viktig at butikken adskilles fra boligområdet i sør både fysisk og trafikkmessig.  
Det må legges til rette for gode gangforbindelser til boligbebyggelsen i sør og øst. 
 
 
20.09.2021 Eldres råd 
Eldrerådet foreslår å sende følgende innspill: 

Eldrerådet finner det merkelig at saksbehandler innstiller på et positivt vedtak i denne 
reguleringsplan for et dagligvareforretning, da det allerede er 2 stk. i nær tilknytning.  

Eldrerådet støtter Rådmannens forslag til tilnærming, forslag nr.1. 

 



Votering: 
Eldrerådets forslag til innspill ble enstemmig vedtatt. 

 
Eldres råd- 033/21 Vedtak: 
Det sendes innspill til saken 
 
 
21.09.2021 Planutvalget 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt: 
 
 
Planutvalget- 027/21 Vedtak: 
 
Kommunen er positiv til at det settes i gang en prosess med detaljregulering for  
Kongevegen 20-22 med sikte på å etablere en dagligvareforretning, jf. plan- og  
bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8. 
 
Det er viktig at butikken adskilles fra boligområdet i sør både fysisk og trafikkmessig.  
Det må legges til rette for gode gangforbindelser til boligbebyggelsen i sør og øst. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
Formålet med reguleringen 
Plan 1 AS ønsker på vegne av Sandermoen Eiendom AS å utarbeide en detaljregulering med sikte på 
å etablere en dagligvareforretning på gnr/bnr 27/226 tilhørende Sandermoen Eiendom AS og på 
boligeiendommen 27/41, der det er tegnet en opsjonsavtale om kjøp med grunneier. Det totale 
arealet er på ca. 6 daa. 
 
I tiknytning til innsendt planinitiativ er det utarbeidet 3 alternative skisser basert på ulike 
adkomstløsninger og ulik grad av terrengbearbeiding. 
 
Eksisterende arealbruk 
27/226 er en næringseiendom som har hatt litt forskjellig bruk opp i gjennom tiden, blant annet 
butikk/verksted, post mm. I dag er det bilvask i verksteddelen. Adkomst er via Kongevegen. 
 
27/41 er en boligeiendom. 
 

 
 
Flyfoto med de aktuelle tomtene vist med rødt omriss.      Utsnitt av arealdelen med administrasjonens omtrentlige  
                                                                                        forslag til avgrensning. 

 



Planstatus 
Gjeldende reguleringsplan for 27/226: 
Nor vestre, planID 7511, vedtatt i 1977, regulert til industriformål. 
 
27/41 er uregulert. 
 
Kommuneplanens arealdel: 
27/226 er avsatt til næringsformål (område N419), men ikke tyngre industri- og lagervirksomhet. Det 
tillates handel med plasskrevende varer. Kontor, hotell/overnatting, bevertning og forretning er ikke 
tillatt. 27/41 er avsatt til boligformål. 
 
Alternative lokaliseringer av dagligvareforretning/eksisterende butikker 
I arealdelen er område K402 avsatt til kombinert formål, det vil si næringsformål med plasskrevende 
handel og et nærsenter der det blant annet er mulig med en dagligvareforretning. 
 
I tillegg er de eksisterende dagligvareforretningene Bunnpris og Joker avsatt til dette i arealdelen, se 
utsnitt under. 
 

 
 
Registreringer/aktuelle temaer 
Det er kjørt en analyse på relevante temaer ut fra det offentlige kartgrunnlaget i kommunens 
kartsystem. 
 
Relevante funn er at eiendommene ligger i gul og rød støysone. 
Tomtene ligger under marin grense og det er muligheter for marin leire. 
Fv 2034 Lerkevegen har en trafikkmengde på 2800 ÅDT. 
Det er registrert 3 trafikkulykker med personskader eller større materielle skader i Lerkevegen og 
kryss Kongevegen x Lerkevegen de siste 5 årene. 
 
Det går en vannledning over tomta. 
 
Vurdering: 
 
Behandlingsmåte 
Da forslaget ikke er i tråd med arealdelen, fremlegges spørsmålet om igangsetting av regulering for 
Planutvalget som må ta stilling til spørsmålet. 



 
Arealbruk 
En dagligvareforretning er ikke i tråd med vedtatt arealbruk. Kommunen tok stilling til hvor et 
nærsenter med dagligvareforretning skulle være i arealdelen. Denne ble plassert ved den sørligste 
rundkjøringen fordi dette var et område med en del andre tilbud som kiosk (Mix), bevertning (Jafs), 
bensinstasjon mm. og ville være med på å supplere disse tilbudene og gi mulige synergier. Denne 
plasseringen er også nærmere boligområdene på Lierrasta. 
 
Mulige arealbruksformål på tomta: 
Tomtas størrelse og uteområde (27/226) samt plassering inntil eksisterende boligbebyggelse gir 
begrensninger på hva tomt er egnet for. Den anses lite egnet til industri eller plasskrevende handel 
som arealdelen tillater. Verksted/bilvask etc. anses også lite heldig pga. støy for boligbebyggelsen 
rundt, da det har kommet flere klager på dette.  
Det synes behov for en større dagligvareforretning i Rasta-/Vennersbergområdet og plasseringen 
anses i seg selv god, sentralt plassert i området, den ligger på riktig side av Rv. 2 og nært opp til 
hovedvegsystemet. Ved riktig utforming og avbøtende tiltak kan en dagligvareforretning gi mindre 
ulemper for boligbebyggelsen rundt enn en del andre formål som er i henhold til arealdelen. 
Boligformål kan være et annet alternativ, men nye boliger skal ikke tillates i rød støysone og det er 
heller ikke anbefalt med ny boligbebyggelse i gul støysone. 
 
Hva taler for en plassering av dagligvareforretning som omsøkt: 
· Tomta (27/226) synes lite egnet til annen bruk. 
· Det synes behov for en større dagligvareforretning i Rasta-/Vennersbergområdet. 
· Tidligere godkjent dagligvareforretning (dispensasjon gitt i 2017) er ikke etablert på område avsatt 

til dette i arealdelen (K402) og det har gått ca. 2 år etter at arealdelen ble vedtatt. Om/når det vil 
komme en butikk her er derfor høyst usikkert. 

· Mulighet til å få en forskjønnelse av området. 
· Støyende virksomheter som er mulig i dag (verksted/vaskehall) fjernes.  
· Knyttes direkte til eksisterende vegsystem. 

 
Hva taler mot foreslått plassering: 
· Tiltaket er ikke i tråd med arealdelen. 
· Gir lite forutsigbarhet og konkurranse for de eierne som har dagligvareforretninger eller har 

mulighet til å etablere en slik butikk. 
· At prosjektet spiser seg inn i boligområdet med de ulemper dette kan medføre.  

 
Andre risikoelementer ved en regulering av tomtene til dagligvareforretning nå som kan føre til at 
planarbeidet kan stoppe opp: 
· Uavklarte planer for Rv. 2/E16. 

 
Vurdering av de aktuelle skisseløsningene i planinitiativet 
 
Alternativ 1 – Baseres på dagens adkomst fra Kongevegen og liten grad av terrengsenking: 
Dette alternativet anses lite heldig pga. trafikk opp i krysset Kongevegen x Lerkevegen og inn i 
boliggate uten fortau. Gir en del ulemper for boligbebyggelsen i nærheten med trafikk i Kongevegen 
samt trafikk/aktivitet og visuelt/nærhet til boligbebyggelsen. 
 
Alternativ 2 – Baseres på samme tomtedisponering som alt. 1, men senking av terrenget på  
Inntil 1 m og adkomst fra Lerkevegen: 
Dette synes som en bedre løsning da tomta skilles trafikkmessig og fysisk fra boligbebyggelsen og 
synes å løse de største utfordringene med plassering av en dagligvareforretning på tomta. Det må 
avklares med Statens vegvesen/Innlandet fylkeskommune hvor adkomsten kan etableres. 
 



Alternativ 3 – Butikken orienteres mer som dagens næringsbygg, med en senking av terrenget på ca. 
2 m og innkjøring langt ned i Lerkevegen: 
Mye av de samme vurderingene som i alt. 2, men er bedre terrengtilpasning der bygget benyttes for 
å ta opp terrenget. 
 
Konklusjon: 
Det anbefales en løsning basert på alt. 2 og 3 der man finner den mest optimale løsningen i forhold 
til hvor mye man kan senke terrenget og hvor avkjørselen til Lerkevegen må være. 
 
Utredningstemaer 
Konsekvenser for tilliggende boligbebyggelse må synliggjøres, både visuelt, trafikkmessig og i 
forhold til aktivitet, billys og støy. Det anses helt nødvendig for å kunne realisere prosjektet at disse 
forholdene løses på en god måte og at det foreslås gode avbøtende tiltak. En senking av terrenget 
og avkjøring fra Lerkevegen (en løsning basert på alt. 2 og alt. 3) synes som den beste måten å løse 
utfordringen på. 
 
I tillegg anses følgende utredninger nødvendig: 
· Trafikkutredning  
· Vurdering av områdestabilitet, jf. NVEs veileder 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred, jf. 

mulighet for marin leire. 

 
I tillegg må planbeskrivelsen utrede alle relevante tema, jf. plan- og bygningsloven § 4-2 og 
kommunens veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner. 
 
Føringer 
· Butikken må adskilles fra boligområdet i sør både fysisk og trafikkmessig. Det må legges til rette 

for gode avbøtende tiltak.  
· Det etableres fortau langs tomtegrensene mot Lerkevegen og Kongevegen.  
· Det må legges til rette for gode gangforbindelser til boligbebyggelsen i sør og øst. 
· Planen må ta høyde for etablering av skjerming mot støy, særlig mot 27/132, 208, jf. teknisk plan 

utarbeidet av statens vegvesen.  
· Hekk mot 27/127 bevares. 
· Det går en vannledning over tomta som må hensynstas/legges om. 
· Bygget må gis en god estetisk utforming da det blir svært synlig og viktig i bybildet.  

 
Planavgrensning 
I tillegg til foreslått planavgrensning (tar for seg eiendommene 27/41 og 27/226) må planen ta med 
seg nødvendig vegareal mot Kongevegen for plassering av fortau og fastsettelse av byggegrense. I 
tillegg tas deler av vegvesenets grunn (154/12) som er regulert til industri i gjeldende plan med i 
planforslaget for å avklare arealbruken og slik at dette arealet ikke blir liggende igjen som industri. 
Dette anses lite hensiktsmessig. Endelig avgrensning avklares i forbindelse med oppstartsmøtet. 
 
Konsekvensutredning (KU) 
I forbindelse med oppstart av en reguleringsplan skal det alltid vurderes om det skal utarbeides en 
konsekvensutredning iht. KU-forskriften. Plankonsulent har vurdert at planen ikke direkte utløser 
krav om KU, jf. forskriftens § 6 og heller ikke etter § 8 for planer som kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn.  
 
Om prosjektet fanges opp av kriteriene i vedlegg II-lista, pkt. 10b - utviklingsprosjekter for by- og 
tettstedsområder eller pkt. 11 j – næringsbygg…., er et definisjonsspørsmål. 
Etter en gjennomgang av kriteriene for vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn i forskriftens § 10, synes imidlertid ingen av disse å slå inn. Administrasjonen 
konkluderer derfor med at det ikke er krav og behov for KU i plansaken. 
 



Utbyggingsav tale
Det anses hensiktsmessig å inngå en utbyggingsavtale pga. trafikkløsninger/fortau og vann og
avløp.

Vurdering av alternative fremgangsmåter for behandling av saken
Etter rådmannens vurdering er det to alternative tilnærminger til planinitiativet:

1. Planinitiativet avvises inntil arealbruken på 27/41, 226 er avklart ved neste rullering av
kommuneplanens arealdel.

2. Det startes opp en prosess med detaljregulering med sikte på å etablere en dagligvareforretning på
27/41, 226.

Konklusjon og oppsummering:
Rådmannen mener at det kan settes i gang en reguleringsprosess med sikte på å etablere en
dagligvarebutikk på 27/41, 226. Det forutsettes at det blir et godt prosjekt som løser mulige ulemper
for boligområdene og boliggate på en tilfredsstillende måte. Det er derfor viktig at butikken
adskilles fra boligområdet i sør og øst både fysisk og trafikkmessig.
Det må legges til rette for gode gangforbindelser til boligbebyggelsen i sør og øst.


