
 

 
 
      
                             
 

Planinitiativ for Lundgaardvegen 2-4 
 

 Følgende opplysninger skal gis (i den grad de er kjent): 
1. 
Formelle 
opplysninger 

• Oppdragsgiver: YC Eiendom, Dammenvegen 2, 2414 Elverum.  
Kontaktperson: Rolf Gundersen,  rolf@yc.no, mobil 90 84 47 08 

• Konsulent: Arealtek AS, Elvarheimgata 10B, 2408 Elverum.  
Kontaktperson: Hilde Smedstad, hilde@arealtek.no, mobil 93069363 

 
2. 
Planområdet og 
eiendomsforhold 

• Planområdets adresse: Lundgaardvegen 2-4.  

• Omfatter gbnr. 28/52, 28/395, 30/206, 30/1082 som eies av YC Eiendom og 
mindre del av 208/9 som eies av Statens vegvesen 

• Planområdet er ca. 2,2 daa 

 
 

3. 
Intensjoner med 
planforslaget 

• Hensikt med planarbeidet er å tilrettelegge for ny politistasjon 

• Området har inntil nylig vært benyttet til forretning og bolig.  

• Planen vil utnytte og videreutvikle et sentrumsområde 

• Det planlegges med offentlig kontorbygg i 3 etasjer og kjeller 
 

4. 
Forhold til 
omkringliggende 
og overordnede 
planer 

• Gjeldende reguleringsplan:  
Leiret sentrum nord, PlanID 199002, hvor det aktuelle tomteområdet er benevnt 
F6 og regulert til forretning, kontor mv. For F6 heter det at «Ny bebyggelse kan 
oppføres i inntil 2 etasjer og brukes til forretning, mindre håndverksbedrifter, 
kontor eller bolig. Tillatt tomteutnyttelse (TU) er 60%. Nybygg skal ha saltak med 
takstein, og materialbruk og utforming forøvrig tilpasset både eksisterende bygg i 
området…» 
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• Utbyggingsområdet grenser inntil eksisterende reguleringsplan: 

o Sven Morens veg x Strandbygdvegen (planID 198504)  
o Elverum Torg (PlanID 201002) 
o Forslag til ny kryssløsning på rv. 25 

• I nylig vedtatt kommunedelplan for Leiret er området avsatt til forretning (F2); 
forretningsformål, kontor, bolig, tjenesteyting og forretningsmessig 
servicevirksomhet. Det er lagt til grunn at byggehøyder, størrelse og form mv skal 
avklares nærmere gjennom reguleringsplan   

• Utbyggingsområdet grenser inntil område med hensynssone «bevaring 
kulturmiljø». 

 
 

5.  
Konsekvensvurde
ring og/eller 
konsekvensutred
ning. Spesielle 
forhold 

• Opprinnelig har det på området vært forretningslokaler (rørleggerbedrift, 
rammeverksted) og boligbebyggelse. Deler av trehusbebyggelsen brant i 2017, 
resten er revet. I dag gjenstår kun en bygning på tomten.  
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Før brann (bilde fra Google maps), og dagens situasjon (bilde: Arealtek AS) 

 

 
Før brann (bilde fra Google maps), og dagens situasjon (bilde: Arealtek AS) 
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• Det anses at ny arealbruken vil være i tråd med intensjonene for området gitt i 
nylig vedtatt kommunedelplan.  
Det aktuelle tomteområdet ligger i sentrum av Elverum, og er definert som 
ytterkant av planområdet «Leiret». I tråd med utviklingen bør det legges opp til en 
effektiv utnyttelse av arealet 

• Det stilles spørsmål ved om området ved etablering av politistasjon bør reguleres 
til «offentlig eller privat tjenesteyting» heller enn «forretninger» da området i 
større grad vil omhandle tjenester enn varer. 

• Det vurderes at tiltaket ikke vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. vurdering 
nedenfor.  

• Foreløpig vurdering av forhold som må utredes/beskrives nærmere i 
planbeskrivelsen: 

o Støy 
o Trafikksikkerhet 
o Nærhet til rv. 25 og forslag om ny rundkjøring 
o Risiko og sårbarhet, herunder terrortrussel 

 

6.  
Oversiktskart og 
illustrasjon  

 
 
Illustrasjon av planlagt bebyggelse vil bli fremlagt i møte. 
 

7.  
Medvirkning 

Varsling og medvirkning i tråd med kravene i plan- og bygningsloven. Aktuelle 
offentlige aktører vil være Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og NVE, 
i tillegg til naboer og gjenboere til eiendommen. 
 

 
 

Vennlig hilsen 
Arealtek AS 
 
Hilde Smedstad 
arealplanlegger 
Tlf: 930 69 363 
Elvarheimgata 10B, 2408 Elverum 
hilde@arealtek.no 
www.arealtek.no 
 

mailto:hilde@arealtek.no
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arealtek.no%2F&data=02%7C01%7Childe%40arealtek.no%7C2e67123ed7be471309c708d735d5db15%7C9f86bde8ed3e45b2957253e5e784f552%7C1%7C0%7C637037065755936373&sdata=FyFCxIQT7joaFRHKkmlRPejQWsTVSejVl6HEPYl0IEI%3D&reserved=0
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Vurdering av krav om konsekvensutredning 
Alle reguleringsplaner som kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn 
omfattes av Forskrift om konsekvensutredning fra 2017. 
 
§ 6 b) omhandler reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes: «reguleringsplaner etter plan- 
og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket 
er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere 
planen». Vedlegg 1 nr. 24 gjelder næringsbygg, bygg for offentlig og privat tjenesteyting mv. Kriteriet 
for konsekvensutredning omhandler bygg på mer enn 15 000 m2. Tiltaket faller ikke inn under 
kriteriene i § 6 b). 
 
§ 8 i KU-forskriften omhandler planer og tiltak som skal vurderes nærmere med hensyn til hvorvidt 
konsekvensutredningsplikt utløses: «reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen» 
 
En er noe i tvil om planforslaget omfattes av §8, vedlegg II nr. 11 j) Næringsbygg, herunder 
kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål, og således må vurderes nærmere med hensyn til om tiltaket kan medføre 
vesentlig virkning for miljø og samfunn. Området er avsatt til forretningsformål i kommunedelplan 
for sentrum, dette er i tråd med tidligere bruk av området. En konkret bruk av området til 
politistasjon med arealformål «offentlig eller privat tjenesteyting» vil samsvare med vedtatt 
arealbruk for området i kommunedelplanen «forretninger» som er nærmere presisert i 
planbestemmelse 2.4 til å omhandle; forretningsformål, kontor, bolig, tjenesteyting og 
forretningsmessig servicevirksomhet selv om areaformeålet ikke vil være det samme. 
 
Det gjøres likevel en vurdering av planforslaget i henhold til kriteriene i § 10 med hensyn til om 
planen kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn som det ikke tidligere er tatt høyde for.  
 
Egenskaper ved tiltaket: 
A) Område som foreslås regulert er begrenset (ca. 2,2 daa). 
B) Tiltaket ligger innenfor eksisterende tettstedsavgrensning og påvirker ikke landbruks-, natur- eller 
friluftsområder. Planområdet grenser inntil et område avsatt til «bevaring kulturmiljø». 
C) Utbyggingen vil ikke føre til forurensning utover det man vil måtte forvente i bynære strøk og for 
et område avsatt til utbygging i kommuneplan.  
D) Utbygging med politistasjon vil kunne utgjøre en noe større risiko enn annen kontorvirksomhet, 
men vil også ha et annet sikkerhetsopplegg knyttet til en utbygging.  
 
Virkning av tiltaket: 
a) Tiltaket berører ikke verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, vernede vassdrag eller 
vern etter kulturminneloven.  
b) Planområdet kommer ikke i konflikt med registrerte truede arter eller naturtyper. Planområdet 
grenser inntil et område som i kommunedelplanen er avsatt til «bevaring kulturmiljø».  
c) Tiltaket er ikke i konflikt med statlige planretningslinjer 
d) Ikke relevant. Tiltaket medfører ikke omdisponering av LNF-områder 
e) Ikke relevant 
f) Tiltaket har liten innvirkning på befolkningens helse. Utfordringene i området knytter seg først og 
fremst til luft- og støyforurensing som kan relateres til eksisterende vegsystem 
g) Tiltaket i seg selv medfører ikke vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 
h) Ikke relevant. Det er ingen fare for alvorlige ulykker som skyldes naturfarer.  
 
Det er tatt utgangspunkt i kjent kunnskap. Etter en samlet vurdering av egenskaper ved det planlagte 
tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene anses det ikke påkrevd med konsekvensutredning. 
Konsekvenser for miljø og samfunn synliggjøres og beskrives nærmere i planbeskrivelsen. 


