Referat fra oppstartsmøte i plansaker
jmf. Pbl § 12-8.

Detaljregulering for Jegertunet, arealplan-ID: 2022004

Plantype:

Planinitiativ mottatt:

12.05.2022

☐ Områderegulering
☒ Detaljregulering
Eiendom:

Gnr./bnr.
13/1148

Planavgrensning:

Saksnummer:

21/3975

Saksbehandler:

Ådne Coldevin Djønne

Møtedato:

10.06.2022

Møtested:

KHF Sørskogbygda

Møtedeltakere
Forslagstiller:

Bakke eiendom as
v/Ivar bakke

☒ Se vedlagt kartutsnitt

Plankonsulent: Plan1 AS v/Ragnhild
Storstein

Elverum
kommune:

Enhet for arealplan v/
Erik johan Hildrum &
Ådne C. Djønne
Enhet for byggesak v/
Tore Lindaas,
Enhet for veg, park og
anlegg v/ Jonny
Stensåsen
Enhet for vann og
avløp v/Roger
Brenden

Utklipp av planavgrensningen

Kommunens foreløpige vurdering av planforslaget
☒ Kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet
☐ Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeidet
Merknader:

Planstatus
for
planområdet

Plannavn

Overordnet
arealplan

Kommunedelplan Planforslaget ligger innenfor byplanen og er vist som
for Elverum
fremtidig boligbebyggelse.
byområde,
Byplan 2030.

Samfunnsdelen

Elverum
kommune,
Kommuneplan
2010-2022,
samfunnsdel.
Vedtatt
03.11.2010

Formål

Grunnleggende prinsipper:
- Elverum kommune skal ha et miljøvennlig og
arealeffektivt utbyggingsmønster.
- Bolig og næringsvekst bør hovedsakelig være
innenfor Elverum bygrense

Reguleringsplan Reguleringsplan
for
Nordmokvartalet,
planID: 201001.
Her er området
er avsatt til
boligbebyggelse
(B1).

Utklipp fra gjeldende plan

Hensikten med planarbeidet
Planen har som hensikt å tilrettelegge for oppføring av konsentrert småhusbebyggelse i form av
flermannsboliger i to etasjer. Foreløpige vises det til sammen 48 boenheter. Byggene er plassert
nord og øst langs tomtegrensen som former tre tun. Disse rommer hvert sitt felles
uteoppholdsareal i front mot sørvest. Parkering, garasje-/carportanlegg og boder er tiltenkt

plassert ut mot Jegerstien. Dette vil også inngå som en del av støyskjermingen. Adkomsten til
planområdet vil også være fra Jegerstien. Eiendommen ligger i nærhet til høyskolen/Terningen
Arena, og det er kort veg til skysstasjonen/kollektivknutepunkt med buss og tog, samt til sentrum.
Det er også gode gang- sykkelvegforbindelser i tilknytning til området.

Foreløpige rammer for
utbygging
Byggegrenser

- Byggegrensen mot Jegerstien/GSV er satt som 2m fra
formålsgrense grøft for GSV. Dette gjelder oppføring av
støyskjerm med garasje/carport mot veg.
- Sikre tilstrekkelig med plass mellom naboeiendommer og
internt vegsystem, minimum 1m mellom internt
vegsystem og nabogrense. De må være nok plass imellom.
- Svingene internt kommer i konflikt med eksisterende
gjerder, lage noe overkjørbart her? Mulig dialog med
nabo.

Utnyttelsesgrad

- Byplan= Konsentrert småhusbebyggelse - BYA 35%

Byggehøyder

- Bebyggelsen vil være på 2 etg.
- Høyde etter gjennomsnittlig planert terreng. Mønehøyde.
Flatt terreng.
- Bebyggelsen er tiltenkt pulttak/skråtak.

Uteoppholdsareal

- 75 m2, der min. 10 m2 privat og min 25 m2 til felles
uteopphold pr. boenhet av dette.
- Utbygging av 5 enheter eller flere utløser kravet til
nærlekeplass.

Parkering

- Kommunen anbefaler ikke en lavere parkeringsnorm enn
0,5. Her er kommunen også skeptisk til en norm lavere
enn 1 p-plass per enhet.
- Det vises 1,5 p-plass for konsentrert i byplanen.
- Omtrent 0,8 p-plass tegnet inn nå (41 parkeringsplasser?)
- Det kan også vurderes om det kan plasseres garasjer på
infiltrasjonsbassenget. Her må det videre undersøkelser til
i forhold til om bassenget er bygget slik at man kan sikre
at det tåler trafikk over seg. Utgansgpunktet er at det ikke
skal være faste konstruksjoner over bassenget. Her må
det også vurderes om det er ok med asfaltert eller
permeabelt. Enhet for vann- og avløp vil udnersøke dette
nærmere.
- Det kan vurderes en differensiering av p-norm ift.
boligtype. Det kan også være en konsekvens at det må
tilrettelegges for færre boliger.

- P-norm må vurderes videre. Vurdering av dette med å
begrunne og forklare mengden parkering til de ulike typer
boliger etc.
- Det skal tilrettelegges for elbilladere jf. Tek.
Adkomst

- Adkomst skal være via Jegerstein
- Viktig å sikre god sikt, helning og avstand fra eksisterende
og fremtidig kryss.
- Vise adkomst med adkomstpil. Stå noe om avstand
mellom kryssene.
- Henvise til vegnorm (kommunen og SVV).

Vann- og avløp

- VA-ledningene går under GSV. Her fortsetter
vannledningen videre.
- Utgangspunktet er at man kobler seg til ledningen langs
Jegerstien.
- «Kråkefot» langs GSV.

Overvann

- Håndteres på egen tomt.
- Infiltrasjonsbed på tomten. Viktig å ivareta disse.

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

☐Ja

Bakgrunnen for kravet om
konsekvensutredning:
Hva må utredes?



Planforslaget skal inneholde en konsekvensvurdering
og ROS-analyse



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

Landbruk

- Planen berører ikke jordbruks- eller skogbruksområder
- Det bemerkes at det finnes store trær på tomten.

Kulturminner

-

Ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet

Natur

-

De store trærne på tomten bør tas vare på der det er mulig.
Ingen registrerte rødelistede eller svartelistede arter i området.
Det fremkommer heller ingen registreringer om det er viktige
naturområder tilknyttet området eller om det er/har vært villtrekk
eller beiteområder der.

Friluftsliv

-

Planområdet blir i dag brukt som starten på en uoffisiell skiløype
Det går en snarveg der planområdet grenser til planen for
Jegertomta. Privat/offentlig? Viktig å sikre tilgang til denne stien.
Uteområdet tilknyttet barnehagen er vist som et viktig
friluftsområde.

Samfunnssikkerhe t og beredskap

Teknisk
infrastruktur

Det vises noe flomareal i krysset og på Jegerstien.

Området er både påvirket av støy fra Jegerstien og skytestøy fra
Terningmoen leir. Behov for en støyutredning her.
Radon vises som moderat til lav
Viktig å sikre tilgjengelighet for nødetater

- Trafikkmengden på Jegerstien er estimert i rapporten Campus Elverum,
Jegerstien - Støy fra vegtrafikk og skytebane (Campus Elverum AS, 2020)

-

-

-

-

i forbindelse med støyvurderinger til reguleringsplan for Jegertomta.
Her ble det vurdert ut ifra en prognose for år 2031. ÅDT ble angitt som 2
000 (2031).
Jegerstien er en viktig samleveg med fartsgrense på 50 km/t.
Adkomsten til planområdet skal være fra Jegerstien.
Viktig å sikre trafikksikkerhet for myke trafikanter, spesielt ift.
krysningspunktet for GSV over den nye adkomsten fra Jegerstien.
Vise til kollektivtilbud i området?
Sikre areal for snøopplag. Brøyting av snø kan komme i konflikt med
støyskjerm/garasjer. Ettersom det kan komme skade på byggverk. Sikre
avstand her.
Ta hensyn til frisikt fra adkomsten og kryssutforming.
Er det trafo innenfor eller ved området som må tas hensyn til? – Høre
med Elvia AS om dette. Tilrettelegges for ladning (nok kapasitet). Tenke
på evt. plassering av denne.
Krav til sykkelparkering. Det er lagt opp til boder for dette her.
Renovasjon vil ikke foregå inne på området, men plasseres ved
Grønvegen og Gaupevegen. SØIR har en eksisterende rute der i dag. Her
må man se litt på avstanden mellom molok-løsning og fortau. Ikke
ønskelig at renovasjonsbilen må stå i fortauet. Må de oppå her må
fortauet senkes/bygges om på noe vis. – Nødvendig å ta kontakt med
SØIR.
Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Se på
mulighet for tilkobling eller finne alternativer. – kontakt med Eidsiva
bioenergi AS. Bestemmelse om alternative energikilder, må uansett
tilrettelegges for. Står i bestemmelsene i byplanen, ta inn denne her.

Barn og unge
Uteoppholdsareal
UU
Folkehelse

- Ved utbygging av 5 enheter eller flere utløses kravet til nærlekeplass.
- Alle boenheter skal innen en avstand på 100 meter ha en nærlekeplass
på minimum 200 m2 som betjener opp til 20 boenheter for eneboliger,
eller 40 boenheter for konsentrert småhusbebyggelse (Kravet til felles
uteopphold pr. boenhet løses som nærlekeplass).
- Prosjektet vil ha tilknytting til Vestad skole. Skolen har i dag begrenset
kapasitet. Viktig med en videre dialog her.
- Er det områder i nærheten som tilrettelegger for mulighet for lek og
opphold?
- Skal det opparbeides felles uteareal – alle aldersgrupper. Tilrettelegges
for alle?
- Skal det settes krav til vegetasjon som ikke forårsaker pollen (allergi)?

Struktur
Estetikk
Byggeskikk
Byform

- Utforming av støyskjermer. Estetiske bestemmelser her. Variasjon i
fasader og plassering av bygg. Tilrettelegge for vinduer i støyskjerm.
- Avstand til sentrum – viktig med god utnyttelse av sentrumsnære
tomter. Godt tilrettelagt for G/S.
- Sol- skyggeforhold – plassering av bygg.
- Er planen i tråd med estetisk veileder? Moderne bruk av tre. Krav til
treverk som byggemateriale også i konstruksjon.

- Takform – pulttak/saltak – spesielt ift. solceller.
Klima- og energi

- Det tenkes å tilrettelegges fornybare løsninger for egenproduksjon av
energi (eks solenergi). Åpnes opp for dette i bestemmelsene.
- Er det tiltenkt føringer rundt energieffektive løsninger ved plassering og
utforming av bebyggelse?

Annet

Hvilke vedlegg skal planforslaget inneholde?
Merknader
Illustrasjonsplan
Utomhusplan
Fotomontasjer
3D – presentasjoner
Høydeprofiler/snitt
Støyrapport
Trafikkanalyse
Synbarhetsanalyse
Annet?

x

x
x
x

Overvannsnotat/VA-plan
Områdestabilitet

Er det behov for informasjon og medvirkning utover kravene i pbl.?
☐ Forhåndsuttalelser fra offentlige
myndigheter
☒ Direkte dialog med berørte
parter
☐ Informasjonsmøte/folkemøte

-

Det er i utgangspunktet ikke behov for noe
medvirkningsprosesser utenom kravene gitt i
pbl. Medvirkning sikres gjennom en ordinær
planprosess.

-

Anbefaler tidlig dialog med Terningmoen
borettslag og berørt nabo. Helst før
oppstartsvarsel sendes ut.

Rekkefølgebestemmelser
☐ Kommunen forutsetter bestemmelser knyttet til
gjennomføringen av planen
Støyskjerming
Kjøreveg/adkomst
Fortau/gang- og sykkelveg
Vann- og avløpsnett
Høyspentledninger
Håndtering av renovasjon
Lekeplass/uteoppholdsareal
Sykkelparkering
Oppføring av gjerde/hekk/fysiske sperringer
Stenging av adkomster/avkjørsler
Merknader:
-

Igangsettingstillatelse

Brukstillatelse
x

x
x
x
x
x
x

Avklaring ift. fjernvarme. Også rekkefølgekrav.
Tekniske planer

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?
-

Det er noe uenighet ift. parkeringsnorm. Dette må diskuteres videre i prosessen.

Framdrift
Forslagsstillers planlagte dato for varsling: snart, før sommerferien (3+uker)
Forslagsstillers planlagte tidspunkt for oversendelse av komplett planforslag: før jul 2022
☐ Forslagsstiller er kjent med at kommunen har en frist på 12 uker fra komplett planforslag
er mottatt til planen behandles i formannskapet.

Gebyr – private reguleringsplaner
☒ Ved detaljregulering:

Fakturagrunnlag for 2022 (Planareal inntil 20 daa)

Behandling av planforslaget vil bli ilagt gebyr
etter kommunens betalingsregulativ for
saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Totalt:

Gebyr for oppstartsmøte – full prosess (2022)

Totalt:

Fakturaadresse:
Navn:
BAKKE EIENDOM AS
Organisasjonsnummer: 979 749 201
Adresse:
Svartbekkvegen 87
Postnr. & sted:
Postboks 1383, Vestad
2406, Elverum

98 000

kr.

Gebyrer beregnes etter tidspunkt for
innsending av komplett planforslag. Beregnes
etter størrelse på planområdet eller ved
plassering i sentrum.
10690

kr.

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

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





Varslingsliste
Maler
Sosi-filer for omkringliggende planer o.l.

2. Plankonsulent oversender forslag til
brev samt annonse med tilhørende
plangrense i sosi.

Sosi- filen skal kun inneholde RpGrense og
RpOmråde sammen med andre pålagte
egenskaper.

3. Kommunen vurderer innsendt
materiale og kommer med eventuelle
tilbakemeldiner.

Ved KU-krav vedlegges planprogrammet til
gjennomsyn.

4. Endelige varslingsdokumenter
oversendes kommunen med
kunngjøringsdato.

Må sendes til kommunen senest 1 uke før
kunngjøring.

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

Samtidig med kunngjøring i avis.

6. Merknader som mottas i forbindelse
med varsel om oppstart oversendes
samlet til kommunen etter fristen har
gått ut.

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.

Forslagsstiller får tilbakemelding på om
planen anses å være komplett og kan tas til
behandling.

2. Kommunen oversender sine
kommentarer og tilbakemeldinger
snarest mulig.

I enkelte planprosesser vil det kunne være
aktuelt med et arbeidsmøte for å gå gjennom
dokumentene i fellesskap samt se på
eventuelle endringer.

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.

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.

