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1. Bakgrunn
Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boliger på eiendommen gbnr 113/41 i Elverum
kommune (10,4 daa). Planområdet omfatter også eksisterende forsamlingslokale Druidenes hus.
Selve planområdet er på ca. 18 daa og ligger langs fv. 2142 vis a vis Hernes kirke.
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens intensjon om styrkning av de eksisterende bygdesentrene, blant annet i Hernes.
Reguleringsplanforslaget fremmes av Arealtek AS på vegne av Leiv Andreas Schulstad. Reguleringsplanen blir fremmet som en privat detaljregulering.

Figur 1. Planområdet beliggenhet og avgrensning. Kartutsnitt fra InnlandsGIS.

2. Planstatus og rammebetingelser
2.1

Nasjonale føringer

Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging
Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og
utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal
fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette
for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
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Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (T-2/08)
Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen av det fysiske miljø.
Retningslinjene skal trygge arealer som brukes av barn og unge ved at de sikres mot forurensning,
støy, trafikkfare og annen helsefare. Planprosessen skal legge til rette for deltakelse av barn og unge.
Retningslinjene slår fast at det ved omdisponering av arealer som benyttes til lek og opphold, skal
skaffes til veie fullbyrdige erstatningsarealer.
Universell utforming i plan- og bygningsloven
Krav om universell utforming er gjennom formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§1-1) lovfestet,
og skal ligge til grunn for all arealplanlegging. Det er en overordnet målsetning om bedret
tilgjengelighet for alle. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad
som mulig, enten det er bygninger, uteareal eller transportmidler.

2.2

Forholdet til kommuneplanens arealdel

Det meste av reguleringsområdet inngår i kommuneplanens arealdel som område avsatt til «bygning
med særskilt allmennyttig formål». Kommuneplanen er gjeldende for perioden 2011-2022 og ble
vedtatt 22.06.2011. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan.

Figur 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel med gbnr 113/41 markert i lysebrunt.

2.3

Vurdering av behov for konsekvensutredning

Detaljreguleringen vil avvike fra kommuneplanens arealdel når det gjelder arealets formål.
Kommuneplanen legger opp til utbygging til allmennyttige formål, mens detaljreguleringen legger
opp til boligformål. Med bakgrunn i at forsamlingshus, idrettshall, barnehage, skole samt G/S-veg er
utbygd og lokalisert på andre områder, vil det være hensiktsmessig å utnytte dette området til
boligformål, så lenge ikke endringene medfører vesentlige virkninger på miljø og samfunn.
I samråd med Elverum kommune, og etter konferering med Fylkesmannen, har man kommet fram til
at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til PBL kapittel 4, § 4.2, og
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tilhørende forskrift om konsekvensutredning av 26. juni 2009. Det er utarbeidet eget notat med
vurdering av KU-spørsmålet som følger vedlagt. Virkninger av planforslaget på miljø og samfunn blir
vurdert gjennom arbeidet med planbeskrivelsen.

2.4

Gjeldende reguleringsplan

Området overlapper delvis med eldre reguleringsplanen «2/80 – Hernes skole» i sør-sørvest.
Arealdelens planbestemmelser sier imidlertid i punkt 1.1 (Forholdet til gjeldende planer) at
kommuneplanens arealdel har rettsvirkning over området i reguleringsplanen «2/80 – Hernes skole».
Dette har sin bakgrunn i at den gamle reguleringsplanen «2/80 – Hernes skole» ikke har blitt
effektuert, og at man ved rullering av kommuneplanens arealdel i 2011 anså reguleringsplanen som
lite aktuell. At reguleringsplanen «2/80 – Hernes skole» ikke lenger er aktuell har sin bakgrunn i at
nye Hernes barnehage er etablert på ny lokasjon lengere sør, og at offentlig G/S-veg er etablert på
motsatt side av FV 545, og ikke slik planen opprinnelig la opp til.

Figur 3. Utsnitt fra reguleringsplanen «2/80 – Hernes skole»

2.5

Tilgrensende planer

2.5.1 Hernes kirkegård
PlanID 200903. Planen omfatter Hernes kirke og kirkegård. Planen ble vedtatt i 2014. Hernes kirke er
regulert til bevaringsområde.
2.5.2 Gang- og sykkelveg - Grinda – Hernes skole
PlanID 199705. Planen omfatter eksisterende fylkesveg med grøfter og etablert gang- og sykkelveg
fra Hernes skole til krysset med Horndalsvegen (fv. 542). Gang- og sykkelvegen er etablert på
nordsiden av fylkesvegen.

2.6

Andre kommunale planer

Kommuneplanens samfunnsdel
Samfunnsdelen ble vedtatt i 2010 for perioden 2010-2022 med befolkningsvekst som et av de
bærende prinsippene. Boligveksten skal hovedsakelig være innenfor Elverum bygrense, men
opprettholde og støtte opp under en utvikling av bygdene med vekt på de etablerte bygdesentrene.
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Klima- og energiplan for Elverum kommune
Planen er vedtatt i kommunestyret 27.01.2010 (KS‐005/10) med retningslinjer mht. energi til
oppvarming.
Folkehelseplanen
Folkehelsearbeid i Elverum 2013 ‐ 2017, vedtatt 12.12.2013. Planen tar for seg sykdomsforebygging,
folkehelse og utjevning av sosiale forskjeller.
Plan for trafikksikkerhet (2008-2017)
Planen er utgangspunkt for gjennomføring av prioriterte trafikksikkerhetstiltak i 10-årsperioden
2008-2017. Hovedfokus i planen er rettet mot myke trafikanter og da spesielt mot barn på/ langs
skoleveg. I tillegg har fartsreduserende tiltak i boligområder fått en sentral plass. Planen vil bli
oppdatert i løpet av 2019.
Hovedplan for vann og avløp
Hovedplan for vannforsyning og avløp 2015-2024, vedtatt 30.09.2015. Planen inneholder mål og
strategier for å sikre trygt, stabilt og sikkert drikkevann i fremtiden, samt ivaretakelse av
avløpsvannet på en slik måte at vassdragenes bruksområder kan opprettholdes.

3. Beskrivelse av planområdet
3.1

Beliggenhet, avgrensning og størrelse

Planområdet ligger ca. 8 kilometer øst for Elverum sentrum.

Figur 4. Planområdet beliggenhet ca. 8 km fra Elverum sentrum

7

Utbyggingsområdet ligger mellom
forsamlingshuset Nordvang og
Druidenes hus i Hernes.
I tillegg til området som
planlegges utbygd omfatter
planområdet deler av
eksisterende trafikkareal,
eksisterende forsamlingslokale
Druidenes hus (tidligere Trollstua)
og et mindre grøntområde.
Planområdets avgrensing er satt i
samråd med Elverum kommune.
Figur 5. Planavgrensning

Planområdet omfatter gbnr. 91/59
og 91/11 Druidenes hus, deler av 91/58 som eies av Elverum kommune og 113/41 som eies av Leiv
Andreas Schulstad og skal utvikles med boliger. I tillegg berøres deler av gbnr 226/5 som er
eksisterende fv. 2142.

3.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planområdet er i det alt vesentlige ubebygd, med unntak av et bolighus med tilhørende uthus,
lokalisert i områdets nord-østre hjørne og eksisterende forsamlingslokale (Druidenes hus). Resten av
området består i all hovedsak av løvskog. I umiddelbar nærhet finnes innendørs treningshall, to
forsamlingshus, kirke og barneskole.

Hernes kirke

Norvang

Hernes skole

Herneshallen

Figur 6. Planområdet og dets omgivelser

Hernes består av store, sammenhengende skogområder, dyrka mark og spredt bebyggelse. En
veksling mellom landbruksarealer i aktiv drift, tradisjonelle storgårder, mindre småbruk og spredte
eneboliger setter sitt preg på området. Det finnes også områder med etablerte boligfelt.
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3.3

Landskap og kulturminner

Området består for det meste av svakt skrående terreng mot sør/sør-vest. En overvannsgrøft krysser
områdets vestre del. Den ble anlagt i forbindelse med utbyggingen av parkering og ny gravlund ved
Hernes kirke.
Hernes kirke og omkringliggende storgårdslandskap preger området. Hernes kirke er listeført og
vurdert å ha nasjonal verdi og det er flere SEFRAK-registrerte bygninger i tilknytning til eksisterende
landbrukseiendommer. Eksisterende enebolig og uthus er ikke SEFRAK-registrert, men kan uavhengig
av dette ha en verdi som en historisk markør og være med å gi området et særpreg.
På eiendommen 91/1 (Erikshagen), sørvest for området er det registrert kulturminner i form av
gamle dyrkningsspor samt ett kullfremstillingsanlegg (kullgrop). Eiendommen 113/41 inneholder
ingen kjente kulturminner, og deler av eiendommen har på 1960-tallet vært brukt som beiteland for
kuer. Data fra flybåren laserscanning viser ingen åpenbare tegn på kullgroper innenfor planområdet.
Hedmark fylkeskommune er varslet om planarbeidet, og har vurdert at det ikke er nødvendig å foreta
arkeologisk registrering i saken.

3.4

Landbruks-, natur- og friluftsverdier

Planområdet består i stor grad av skogsmark på høy bonitet og arealet er klassifisert som dyrkbart.
Jordkvaliteten på omkringliggende arealer har svært god kvalitet. Tilstøtende areal i sør består i all
hovedsak av skogforyngelse.
Det er ikke registrert naturverdier av nasjonal eller regional verdi innenfor området.
Det er i relativ nærhet et godt utviklet sti- og vegnett for tur og rekreasjon (Stavåsen og Engene). På
vinterstid kjører Hernes Idrettslag opp skiløyper som binder sammen store skogområder i et nettverk
av løyper. Skiløypa er i umiddelbar nærhet til planområdet. Selve planområdet har ingen spesiell
rekreasjonsverdi utover det å være et naturlig skogsområde.

3.5

Teknisk infrastruktur

Vann, spillvann og overvann
Offentlige vann- og avløpsledninger er tilgjengelige innenfor planområdets avgrensninger. Det er
tilgjengelig kapasitet for tilkobling.
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Figur 7. Eksisterende VA-nett i området. Kilde: Elverum kommune

Veg
Området har adkomst fra fylkesveg 2142, Hernesvegen. Fv. 2142 har en midlere trafikkmengde (ÅDT)
på ca. 875 (vegvesen.no/vegkart). Det er etablert gang- og sykkelveg opp til området med skole og
idrett og til sentrum. Det er bussforbindelse til Elverum sentrum og skysstasjon fra Hernes skole. På
strekningen forbi planområdet er fartsgrensen 60 km/t. Fv. 2142 har nedsatt hastighet til 50 km/t
forbi Hernes skole.

Figur 8. Fv. 2142 forbi planområdet og Hernes kirke. Presteboligen til høyre er revet. Kilde: Google maps

Området har i dag avmerket to avkjørsler fra Fv. 2142 (en bolig- og en landbruksavkjørsel). Begge
disse avkjørslene saneres og erstattes med en felles avkjørsel. Dette medfører at adkomsten til
eksisterende bolighus (Hernesvegen 307) får ny avkjørsel til Fv. 2142. Adkomst til Druidenes hus
opprettholdes som i dag.
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El-forsyning
Eidsiva Nett AS (EN) har el-nett inntil planområdet som vist på vedlagte kartskisse. 22 kV kabel er vist
som rød stiplet strek, lavspent kabel som blå stiplet strek, lavspent luftlinje som blå heltrukken linje
og kabelfordelingsskap som blå rektangulær firkant, se figur 9.

Figur 9. Eksisterende el-nett i området. Kilde Eidsiva Nett AS

3.6

Sosial infrastruktur

Elverum kommune har full behovsdekning av barnehageplasser. Nærmeste barnehage er Hernes FUS
barnehage med en avstand på ca. 700 meter til planområdet.
Hernes skole er en barneskole med ca. 125 elever fra 1. – 7. trinn. Skolen ligger sentralt i Hernes med
gangavstand fra planområdet. Hernes skole har begrenset kapasitet.
I tilknytning til skolen ligger også kirke, forsamlingshuset Nordvang, kunstgressbane, samt
Herneshallen som en fullverdig idrettshall.
Avstand til butikk er litt under 5 kilometer, og til post ca. 7 kilometer.

3.7

Ras, grunnforhold og flom

Området er relativt flatt uten fare for ras. I henhold til løsmassekart fra Norges geologiske
undersøkelser består området av et tykt lag med morene, noe som gir stabile grunnforhold.
Terrenget i planområdet har greit fall slik at vannet renner godt unna. Det er etablert en
overvannsgrøft fra fylkesvegen og over området i sørvest som må legges om. Overvannsgrøfta har lav
vannføring.

11

I henhold til NGU sine kart over radonforekomster ligger planområdet innenfor det som klassifiseres
som moderat til lav forekomst av radon. Samtidig er det områder i Hernes med betydelig forekomst
av radon.

Figur 10. Utsnitt fra NGU sitt aktsomhetskart for radon

3.8

Forurensning

3.8.1 Støy
Planområdet ligger inntil fv. 2142 med en ÅDT på i underkant av 900.

Figur 11. Utsnitt fra Statens vegvesen sin kartlegging av støy langs fylkesveger

I henhold til Statens Vegvesens støykart for fv. 2142 gjennom Hernes ligger mesteparten av
eksisterende bolighus (Hernesvegen 307) i gul sone. Deler av ny bebyggelse vil bli liggende i gul sone.
Det er utarbeidet egen støyrapport for området med bakgrunn i «Veileder til retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)» som vedlegg til planen.
Planområdet berøres ikke av andre vesentlige støykilder.
12

3.8.2 Luftforurensning
Det er ikke utarbeidet eget luftsonekart i kommunen. Luftforurensning anses likevel å være
begrenset. Området har relativt liten trafikkbelastning som generelt anses å være den største kilden
til lokal luftforurensning (utslipp av eksos og asfaltstøv) sammen med vedfyring i privatboliger.

3.8.3 Forurenset grunn
Planområdet består av eksisterende bebyggelse og tidligere landbruksarealer. Det er ikke kjent og lite
sannsynlig at det er forurensning i grunnen som følge av tidligere virksomhet.

3.9

Biologisk mangfold/vilt

I henhold til Arealis-data (Miljødirektoratet) og kommunes temakart «naturmangfold» er det ikke
registrert truede eller sårbare arter, eller viktige livsmiljø for biologisk mangfold i planområdet.
Planområdet berører ikke verneområder etter naturmangfoldloven, utvalgte naturtyper, prioriterte
arter, vernede vassdrag eller objekter. Det er heller ikke registrert vilttrekk gjennom område.

3.10 Beredskap og ulykkesrisiko
Brann, politi og ambulanse er alle lokalisert i Elverum sentrum. Responstiden her vil være nokså kort.

4

Planprosessen

4.1

Medvirkning

Det er lagt vekt på tidlig kommunikasjon med berørte parter og naboer. Utover dette er det ikke lagt
til rette for medvirkning utover minstekravet i plan- og bygningsloven med varsling og høring av
planforslag.
Det ble avholdt oppstartsmøte 20.2.2019. På møtet var utbygger, konsulent og kommunen
representert. Referat fra møtet er datert 25.2.2018.

4.2

Varsel om oppstart og innkomne merknader

Det ble varslet oppstart av planarbeidet den 27. mars 2019 i lokalavisen Østlendingen med frist for å
komme med merknader den 24. april. Varsel om oppstart ble også sendt til naboer, gjenboere og
offentlige instanser samt offentliggjort på plankonsulent og kommunens nettside.
Det kom 4 innspill til planoppstart:
• Eidsiva Nett datert 3.4.2019
• Fylkesmannen i Innlandet datert 24.4.2019
• Hedmark fylkeskommune datert 24.4.2019
• Statens vegvesen datert 25.4.2019
Eidsiva Nett
I forbindelse med varsling informerer Eidsiva Nett AS om at de har el-nett inntil planområdet i
henhold til vedlagt kartskisse. Ved behov for gravevirksomhet nær til eksisterende kabler vil Eidsiva
Nett påvise nøyaktig plassering.
Det legges til grunn at kontakten med Eidsiva Nett v/ Elverumskontoret opprettholdes for
planlegging av strømforsyning til planområdet og ivaretakelse av eksisterende el-anlegg.
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Kommentar:
Innspillet tas til orientering og følges opp i det videre planarbeidet.
Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen minner om hensynet til barn og unge i planleggingen. Fylkesmannen forventer at det
legges til rette for medvirkning fra barn og unge i planprosessen og at det settes av tilstrekkelig og
egnede arealer for lek og uteopphold.
Av hensyn til klima bør det legges til rette for å sikre forholdene for gående og syklende innenfor
området og forbindelse til skole og fritidsaktiviteter.
Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone. Fylkesmannen forutsetter at det gjennomføres
støyberegninger og støyvurderinger og at det støydempende tiltak tas inn i forslaget til
reguleringsbestemmelser og inntegnes på plankart.
Utover dette vises det til krav til vurdering og analyse av risiko og sårbarhet.
Kommentar:
I forbindelse med oppstartsmøte har barn- og unges representant i kommunen kommet med innspill
til planen. Det er her lagt vekt på at Hernes skole har begrenset kapasitet. Utover dette har ikke barn
og unge vært aktivt med i planprosessen. Det ligger likevel godt til rette for at prosjektet skal ivareta
barn og unges interesser. Gode oppvekstforhold for barn og unge er vesentlig for utviklingen av
prosjektet.
Det er en nasjonal målsetting at sykkel og gange som transportform skal styrkes. Planområdet ligger
utenfor sentrum, men med gå-/sykkelavstand til skole og barnehage og flere fritidsaktiviteter. Det er
Kollektivtilbudet er per i dag begrenset, men planområdet ligger gunstig til tett på bussholdeplass og
vil nyte godt av en eventuell økt satsing på buss.
Planområdet berøres av gul støysone langs fv. 2142. Det er gjort nærmere beregning av
støyforholdene i tråd med kravene fra Fylkesmannen og tatt inn bestemmelser til planen som ivaretar
hensynet til støy. Det er utarbeidet ROS-analyse etter kommunens mal.
Hedmark fylkeskommune
Hernes kirke er definert til å ha nasjonal verdi og må behandles med like stor respekt som fredede
kirker. Nye tiltak innenfor kirkers nærområde (60 meter) skal behandles av fylkeskommunen. Det er
en forutsetning at ny bebyggelse underordner seg kirkebygget og gis en kvalitet som harmoniserer
med en så nær beliggenhet til kirka. Hernes kirke er regulert med hensynssone bevaring.
Fylkesdirektøren minner videre om at bebyggelse kan ha kulturminneverdi uavhengig av det står
oppført i SEFRAK-registeret. Det vises i den forbindelse til eksisterende bolig i sveitserstil og uthus
som er med å gir særpreg til området. Fylkesdirektøren forutsetter at disse bygningene blir bevart.
Fylkesdirektøren skal påse at det tilrettelegges for gode leke-, uteopphold- og grøntarealer. Det må
settes detaljerte bestemmelser til hvordan områdene skal opparbeides.
Det vises til at området delvis ligger innenfor gul støysone fra fv. 2142 og at ny bebyggelse kun kan
vurderes tillatt dersom det gjennomføres avbøtende tiltak i henhold til T-1442/16. Det må foreligge
en støyutredning sammen med planforslaget og vurderes om bebyggelsen skal trekkes utenfor
støysonen.
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Det vises for øvrig til at det må tilrettelegges for gode løsninger for VA, overvann, veg/parkering og
universell utforming.
Det vises i uttalelsen til at det ikke er kjente automatisk fredete kulturminner innenfor det aktuelle
området. LIDAR-skanningsdata har heller ikke avdekket sport etter kulturminner. Det anses derfor at
det er lite sannsynlig at området inneholder funn av automatisk fredete kulturminner. Det er ikke
nødvendig å foreta arkeologisk registrering i saken, men fylkeskommunen må varsles dersom det
gjøres funn.
Kommentar:
Det legges avgjørende vekt på at bebyggelsen skal tilpasses nærheten til kirka. Hensynet til Hernes
kirke og dens omgivelser ivaretas gjennom bestemmelser til planen ved at det blant annet er satt krav
til takform og volum. Det vises til planbeskrivelse og -bestemmelser.
Når det gjelder eksisterende bebyggelse på eiendommen vil bolighus bli ivaretatt og restaurert.
Uthuset er av en slik forfatning, og har en slik plassering, at uthuset vil bli revet, men det vil bli lagt
vekt på å gi nyoppføring en utforming som harmoniserer med datidens uthus. Det vises til at
bygningene ikke er fredet eller SEFRAK-registrert.
Når det gjelder de andre forholdene som fylkesdirektøren påpeker vil disse bli ivaretatt i det videre
planarbeidet. Det utarbeides en egen støyvurdering av området for å sikre at ny bebyggelse får
støyforhold iht. føringene i T-1442.
Statens vegvesen
Statens vegvesen er spesielt opptatt av trafikksikkerheten knyttet til nærheten til Hernes skole og
påpeker at det kan være gunstig å sikre tilgang til skoleområdet uten at fv. 2142 må krysses. Det
presiseres at sammenblanding mellom buss, bil og gående/syklende er lite heldig.
Videre ber SVV om at det vurderes og tas hensyn til hvilke trafikale konsekvenser tiltaket vil ha på
omkringliggende vegnett. Planarbeidet må ha særlig fokus på gode løsninger for myke trafikanter,
også internt i planområdet.
SVV forutsetter at det ikke etableres flere avkjørsler fra fv. 2142 til planområdet enn det er i dag. Det
er forutsatt at aktuelle vegnormaler følges.
Kommentar:
Ivaretakelse av trafikksikkerheten for barn og unge i forbindelse med nytt boligområde følges opp.
Det vil bli en oversiktlig og god tilkobling til eksisterende gang- og sykkelveg, samt at det
tilrettelegges for et mindre smett/snarveg til skole og idrettsanlegg. De trafikale konsekvensene av
planforslaget vil bli nærmere beskrevet i planbeskrivelsen, men en anser at med et begrenset antall
nye boenheter ligger det godt til rette for gode løsninger. Antall avkjørsler opprettholdes i tråd med
innspill fra SVV. Dagens avkjøring fra eksisterende bolig saneres.
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5

Beskrivelse av planforslaget

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for mellom 10 og 15 nye boenheter i form av
eneboliger og tomannsboliger. Planforslaget åpner også for etablering av en 4-mannsbolig i vest.
Utover dette består planområdet av eksisterende forsamlingslokale (Druidenes hus) og eksisterende
enebolig.
Plannavn: Norr PlanID: 2019002

Figur 12. Plankart for Norr

5.1

Arealbruk og reguleringsformål

Planområdet er på totalt ca. 17,7 daa fordelt på følgende reguleringsformål:
Tabell 1. Arealregnskap for detaljregulering Norr

Formål
Bebyggelse og anlegg

Feltnavn

Areal (daa)

BFS
BKS
BAT
BRE
BLK

6,8
1,3
3,4
0,03
0,5

Kjøreveg
Gang- og sykkelveg
Annen veggrunn – tekniske anlegg

SKV
SGS
SVT

1,4
0,1
1,1

Naturområde
Turdrag
Kombinert grønnstrukturformål

GN
GTD
GKG

2,4
0,1
3,0
17,7

Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse
Annen offentlig eller privat tjenesteyting, forsamlingshus
Renovasjonsanlegg
Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Grønnstruktur

Sum
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5.2

Planlagt bebyggelse

Norr blir et sentralt beliggende småhusområde. Området får gode uteoppholdsarealer, med nær
tilgang til områder for lek og fritidsaktivitet. En viktig premiss for utviklingen av området er nærheten
til Hernes kirke som har nasjonal verdi som kulturminne.
Det reguleres for frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- eller tomannsboliger. Det åpnes for
etablering av en 4-mannsbolig i sør mot eksisterende forsamlingshus. Til sammen kan området
bebygges med mellom 10 og 15 boenheter.

Figur 13. Illustrasjonsplan

Det benyttes %-BYA iht. Veilederen Grad av utnytting ved fastsettelse av utnyttelsesgrad. Denne
settes til %-BYA=30% for frittliggende småhusbebyggelse og %-BYA=35% for konsentrert
småhusbebyggelse og skal inkludere areal avsatt til parkering.
Bebyggelsen skal gis en enhetlig utforming. Boligtomtene nærmest kirka og fylkesvegen skal ha saltak
(BFS1-3 og BKS1) og kan ha inntil 2 etasjer. Dette harmoniserer med eksisterende enebolig og
forsamlingshus. Boligtomtene (BFS4-5) i bakkant kan også ha pulttak.
Maksimal gesimshøyde settes til 7 meter og maksimal mønehøyde 9 meter til planert terrengs
gjennomsnittsnivå for bebyggelse med saltak (BFS1-3 og BKS1). Ved pulttak er maks gesimshøyde
8m. Garasje og uthus skal ha samme takform som hovedhus.
For boenheten inntil fv. 2142 må det iverksettes avbøtende tiltak mot støy. Det er ikke ønskelig å
oppføre støyskjerm langs fylkesvegen av hensyn til tilpasning til området og landskapet. Gjennom
utarbeidet støyrapport er det dokumentert at byggenes plassering virker som lokal skjerming av
uteoppholdsarealene (for BKS1 og BFS1-3) og at de nye boenhetene vil få minimum en stille side.
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Det tilrettelegges for minimum 2 parkeringsplasser per boenhet ved etablering av eneboliger og 1,5
parkeringsplass ved etablering av tomannsboliger og 4-mannsbolig. Minimum en parkeringsplass skal
være under tak i form av carport eller garasje. Sykkelparkering ivaretas innenfor hver eiendom.
Taktekket skal være svart eller grått i ikke-reflekterende materiale. Ved å gi føringer for fargevalg på
taktekket vil bebyggelsen harmonisere med Hernes kirke og fremstå enhetlig selv om det åpnes for
ulike taktyper.
Eksisterende forsamlingshus, Druidenes hus, er privat og avsatt til «Annen offentlig eller privat
tjenesteyting» (BAT) med en utnyttelsesgrad %-BYA=35%. Areal og bebyggelse videreføres som i dag
med egen avkjøring. Ved ev. nyoppføring av bebyggelse på eiendommen gjelder egne bestemmelser.

5.3

Uteoppholdsareal og grønnstruktur

Med planlagt bebyggelse og utnyttelsesgrad legges det til rette for gode uteoppholdsareal på hver
boligeiendom. Det avsettes et fellesområde for lek sentralt i planområdet og det er tilgang til
inntilliggende naturområde.
Lekeområdet (f_BLK) er felles for alle beboerne innenfor planområdet og skal opparbeides med
minimum 2 lekeapparater, sandkasse og sittegruppe. Området avsatt til lek er på ca. 500 m2.
Lekeapparater og sittegruppe skal ha tilgjengelig adkomst og det skal være plass for rullestol der det
anlegges sittegruppe. Lekeplassen skal belyses. Det er et felles anliggende for beboerne innenfor
planområdet å skjøtte og vedlikeholde lekeområdet. Felles lekeareal skal være opparbeidet før det
gis midlertidig brukstillatelse til nye boliger.
Området i sør reguleres til grønnstruktur (o_GN). Området eies av kommunen og reguleres til
grønnstruktur av hensyn til eksisterende VA-anlegg i området. Området skal ikke tilrettelegges eller
bebygges, men egner seg for fri lek. For større barn og ungdom er det kort veg til Hernes skole og
uteaktivitetsområdet tilknyttet skolen.
Det anlegges videre et grønt smett fra planområdet mot skoleområdet i øst for å ivareta en snarveg
mot skole og idrettshall (f_GTD). For å hindre privatisering av arealet skal det anlegges gjerde mot
eksisterende og ny bolig, og det skal gruses opp sti innenfor området.

5.3.1 Kombinert grønnstrukturformål
Det renner en overvannsgrøft sørvestover, over planområdets nordvestre del. Dagens grøftetrase
deler området på en slik måte at det vanskeliggjør hensiktsmessig utnyttelse av området og vil bli
lagt om slik at den i større grad følger eiendomsgrensene. Det avsettes et tilstrekkelig areal mot ny
bebyggelse som vil bestå av grøfteareal og en vegetasjonssone på hver side (f_GKG). Det er
utarbeidet et notat med en nærmere beskrivelse av tiltaket og utforming av nytt grøfteareal
(Arealtek AS, 03.10.19). Tilrenning til dagens grøft begrenser seg til avrenningen fra ca. 190 meter av
fv. 2142 samt utløp fra to stikkrenner med dimensjon hhv. BTG300 og BTG600. Avrenning fra disse
stikkrennene vil som i dag gå ut i kommunal overvannsledning. Overvann fra nytt boligområde skal
behandles og fordrøyes lokalt.
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Figur 14. Omlegging av overvannsgrøft. Tegning: Arealtek AS

Det knytter seg ikke flomfare til den aktuelle grøfta. Grøfteareal og inntilliggende vegetasjonssone
forutsettes vedlikeholdt. Det vises til beregningene i notat fra Arealtek AS.

5.4

Tilknytning til teknisk infrastruktur

Tomtene vil forsynes med vann og avløp via felles private stikkledninger for henholdsvis vann og
spillvann. Overvann håndteres lokalt innenfor planområdet, og avrenning fra vegarealene ledes til
infiltrasjonssandfang for infiltrasjon i grunnen. Over kommunens VA-anlegg er det lagt en
sikringssone. Her kan det ikke bebygges.
Den kommunale vannledningen som forsyner Grøtting høydebasseng ligger innenfor planområdets
avgrensinger slik at tilgang til brannvann er god.
Tilkobling til el-nett er avklart i samråd med Eidsiva Nett AS. Området kobles til ny trafo plassert bak
Herneshallen.

5.5

Trafikkløsning og tilgjengelighet for gående og syklende

Planområdet får felles adkomst fra fv. 2142. Denne samsvarer i stor grad med forslag til vegløsning i
opprinnelig reguleringsplan for området («Et område ved Hernes skole 2/80»). Det er stilt krav fra
Statens vegvesen om at eksisterende landbruksavkjøring og avkjøring til eksisterende enebolig
saneres ved etablering av ny adkomst. Eksisterende avkjøring vil stenges før det gis tillatelse til bruk
av ny utkjøring. Krysset med fv. 2142 planlegges i henhold til Statens vegvesen sine vegnormaler. Ved
utforming av avkjørsel er det planlagt med kjøremåte A, sikttrekanter i forhold til Hø2-vei, mens
sekundærveg er en L2-vei. Det er tatt utgangspunkt i N100:2019.
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Intern veg er planlagt med 5 meters bredde i henhold til kommunens vegnormal og 1,5 meter
grøftebredde. Både grøfteareal og den enkelte tomt benyttes til snøopplag.
Det etableres gang- og sykkelveg ved innkjøring til planområdet, adskilt fra vegarealet, for å ivareta
en sikker kryssing av fylkesvegen over til eksisterende gang- og sykkelveg som går på motstående
side. Eksisterende gang- og sykkelsti gir trafikksikker veg både til sentrum og til skole fra
planområdet. Kryssing av fylkesvegen skjer på en oversiktlig strekning. Hastigheten er per i dag 60
km/t, men 60 meter mot øst settes farten ned til 50 km/t i tilknytning til skoleområdet. Kryssing av
fylkesveg over til gang- og sykkelveg, og med det inn på det som er tilrettelagt adkomst til Hernes
skole for alle skoleungene som kommer på sykkel/til fots, er prioritert skoleveg fra planområdet.
Det er naturlig å tilrettelegge for et mindre smett fra planområdet og inn mot forsamlingshuset
Nordvang. For myke trafikanter som skal til skole/treningshall/forsamlingshus blir dette korteste veg
og man kommer ikke i kontakt med fylkesvegen. Korteste veg vil interessepunkt vil gå i utkanten av
eksisterende parkeringsplass.

Figur 15. Skisse som viser mulig snarveg til skole og idrettshall. Kartutsnitt: InnlandsGIS

Det er kort avstand til dagens bussholdeplass som er lokalisert i tilknytning til Hernes skole.

5.6

Plan for avfallshåndtering

Avfallshenting faller inn under Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap (SØIR) sine rutiner.
Det planlegges med egne avfallsdunker for områder med frittliggende småhusbebyggelse. Avsatt
område (f_BRE) er for permanent oppstilling av avfallsbeholdere til 4-mannsbolig (BKS1) og
midlertidig oppstilling av avfallsbeholdere ved tømming for BFS1, 2 og 5. Beholderne skal skjermes og
skjermingen gis en estetisk tiltalende utforming tilpasset omgivelsene. Det åpnes for at det på
området avsatt til renovasjon kan oppføres felles bod i tilknytning til renovasjonsbygg.

5.7

Universell utforming

Krav om universell utforming for felles og offentlige områder og krav om tilgjengelighet for private
områder er i henhold til teknisk forskrift (TEK17).
Felles lekeområdet skal være tilgjengelig for alle og ha tilgjengelig adkomst.
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6

Beskrivelse av virkninger for miljø og samfunn

Det er fra Elverum kommune ønskelig å sikre en utvikling av kommunens bygdesentra som et
alternativ til kommunens satsing i sentrum. Hernes er ett av de prioriterte bygdene. Forslag til
byggeområde bidrar positivt til dette med sin sentrale plassering i nabolaget til skole, idrettshall,
kirke og forsamlingshus.

6.1

Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven

Det er tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig kunnskap (søk i Naturbase og Artskart).
Kommunens sjekkliste for naturmangfold er fylt ut og ligger vedlagt.
Det er ikke registrert naturtypelokaliteter eller arter som kan defineres som spesielt viktige for
biologisk mangfold innenfor planområdet eller i nærheten. Basert på tilgjengelig kunnskap legges det
til grunn at tiltaket vil ha liten til ingen negativ konsekvens for naturmangfoldet, jf. Nml. §8.
Det foretas ingen nærmere vurdering etter §§ 9 til 12. De miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i Naturmangfoldloven vurderes å være oppfylt.

6.2

Landbruk

Planforslaget medfører ikke en omdisponering av dyrka mark, men det meste av ubebygd areal er
klassifisert som dyrkbar mark, ca. 9 daa. Deler av området har tidligere vært benyttet som beitemark,
men har i lengre periode ligget brakk og har vært gjengrodd med kratt og skogbevokst.
Arealet som skal bebygges ligger mellom eksisterende bebyggelse og har en lite gunstig arrondering
for moderne landbruksdrift. Det anses lite regningssvarende med oppdyrking. Konsekvensene for
landbruket synes begrensede tatt i betraktning arealets størrelse og arrondering, men i
jordvernsammenheng medfører planforslaget en uheldig omdisponering av dyrkbar mark.

6.2

Kulturminner og kulturmiljø

Hernes kirke (innviet i 1935) ligger i nærområdet til nytt boligområde. Hernes kirke er listeført som
betyr at den er definert å ha nasjonal verdi. Tidligere var kirka omgitt av jorder og et åpent
kulturlandskap kun bebygd med landbruksbebyggelse. Med endringer i landbruket er mange mindre
jorder og tidligere beitemarker grodd igjen, sammen med ny bebyggelse har dette endret den
opprinnelige visuelle omgivelsen til kirkebygget. En utbygging vil åpne opp igjen området som har
vært gjengrodd, samtidig som ny bebyggelse skiller seg betydelig fra det åpne jordbrukslandskapet
som preget området da kirka ble bygd.
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Figur 16. Hernes kirke fotografert fra sørøst i 1954. Foto: Widerøes Flyveselskap ASA Anno Glomdalsmuseet

Ved å begrense volum og utnyttelse av området, samt ved at bebyggelsen trekkes litt tilbake på
tomtene og vekk fra fylkesvegen, vil landskapsrommet rundt kirka til en viss grad opprettholdes. Det
er videre positivt at ny bebyggelse ligger på andre siden av vegen for kirka og dermed visuelt adskilt
fra kirke og kirkegård og det helhetlige kulturlandskapet.

Figur 17. 3D-snitt som viser ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse og Hernes kirke

Planområdet er i hovedsak ubebygd, men består av en eksisterende eneboligeiendom som trolig ble
opprett i begynnelsen av
1900-tallet. Bygningene er
ikke SEFRAK-registrerte.
Eiendommen har i det
senere blitt lite brukt, og
kun som feriebolig. Den
bærer preg av dårlig
vedlikehold og er betydelig
ombygd. Lite av opprinnelig
eksteriør er ivaretatt.

Figur 18. Eksisterende enebolig og hus. Forsamlingslokalet Norvang skimtes i
bakgrunnen. Foto: Arealtek

Bygninger som ikke er
fredet eller SEFRAKregistrerte kan også ha en
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verdi for et område og bidrar til historie og særpreg. I forbindelse med varsling av planarbeidet har
Hedmark fylkeskommune tatt til orde for at enebolig og uthus bevares. Eneboligen vil bli restaurert.
Ideelt sett burde også uthuset vært tatt vare på, men ut fra tilstand og beliggenhet anses det ikke
hensiktsmessig. Etter en helhetlig vurdering anbefales ikke bevaring av eksisterende bolig og uthus.
Det legges avgjørende vekt på at bygningen ikke er SEFRAK-registrert eller på annet vis fredet, at
eiendommen etter gjentatte ombygninger og endret arealbruk har begrenset lokal verdi og har
mistet mye av den historiske, landbrukstilknytningen som også skyldes at omkringliggende områder
nå består av forsamlingslokale, barneskole og idrettshall som alle er etablert i nyere tid. Videre
saneres dagens adkomst av trafikksikkerhetshensyn som gjør det lite hensiktsmessig å bevare dagens
uthus på grunn av ny adkomst til eiendommen. Eksisterende enebolig vil bli restaurert og
nyoppføring av garasje/uthus på eiendommen kan gis en utforming som tilpasses tidsepoken til
boligen.
Det er ikke registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor det aktuelle området. Dersom det
likevel skulle oppdages automatisk fredede kulturminner i forbindelse med tiltak i marken skal
arbeidet på området stanses og melding om funn straks sendes fylkeskommunen, i henhold til Lov
om kulturminner § 8, annet ledd.

6.3

Stedets karakter

Planområdet ligger omgitt av bebyggelse av ulik karakter; to forsamlingshus fra ulik tidsperiode,
skole, idrettshall, Hernes kirke som er bevaringsverdig og et storskala kulturlandskap med tilhørende
gårdsbebyggelse. Av størst betydning er nærheten til Hernes kirke. Kirkebyggene er til alle tider
plassert på sentrale og fremtredende plasser i kulturlandskapet og formet som landemerker. Det
gjelder også i dette tilfellet. Det er positivt at boligområde ligger på motstående side av fylkesvegen
og ikke direkte vil påvirke det åpne kulturlandskapet som omslutter kirke og kirkegård. Det at det
også ligger flere større bygninger i nærområdet til boligområdet (skole, idrettshall,
forsamlingslokaler) er med å dempe effektene av de planlagte boligene. Det er likevel viktig å
begrense volumet av ny bebyggelse og opprettholde nok «luft» rundt nye bebyggelse slik at denne
ikke blir dominerende mot kirke og kirkegård. Dette er synliggjort gjennom illustrasjon i figur 19 som
viser ny og eksisterende bebyggelse i området.
Samtidig legges det vekt på at området ligger sentralt i bygda. Det kommer ikke i konflikt med viktige
landbruksarealer og har god tilgjengelighet til sosial infrastruktur. Fra Hernes skole og sør for
fylkesvegen er dette et område prioritert for ny bebyggelse i kommuneplanen.

6.4

Trafikk

Planforslaget ligger sentralt plassert i Hernes, men det er 7 km til sentrum av kommunen. Med
utgangspunkt i dagens kollektivtilbud vil boligområdet i hovedsak være bilbasert for arbeidsreiser og
handling. Det er positivt at området ligger i nær tilknytning til barneskole og det er gang- og
sykkelveg på strekningen, både mot sentrum og mot skole. Det planlegges for inntil 15 boenheter.
Erfaringsmessig legges det til grunn inntil 5 turer per boenhet per døgn der bil vil være et prioritert
fremkomstmiddel (Vegvesenets Håndbok 173). Det gir en økning i ÅDT på 80 og en forventet
trafikkvekst på ca. 10% som følge av boligområdet sammenlignet med dagens trafikksituasjon på
stedet. Trafikken vil i all hovedsak ha retning mot sentrum. Fylkesvegen er oversiktlig på strekningen
med fartsgrense 60 km/t. Det legges til grunn at planlagt boligområde får relativt liten innvirkning på
trafikksituasjonen i området som helhet.
Utfordringer knyttet til trafikksikkerheten er i første rekke knyttet til transport til og fra
skoleområdet. Som andre steder er det en utfordring at foreldrene kjører ungene helt frem til skolen.
Kommunen, i samarbeid med skolen, har hatt fokus på trafikksikkerheten rundt skoleområdet i
forbindelse med levering og henting. Det er godt skiltet både med fareskilt og nedsatt hastighet før
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skoleområdet, og skolen har egne rutiner for å ivareta sikkerheten til barna. Krysning av fylkesvegen
for barn tilhørende nytt boligområde er oversiktlig og i god avstand til det større parkeringsområdet i
tilknytning til skole og forsamlingslokale. Det vil bli tilrettelagt for en snarveg til skole/idrettshall som
ikke krever kryssing av fylkesvegen.
Kollektivtilbud er per i dag begrenset og ikke et fullgodt alternativ til privatbil, men det legges til
grunn at med dagens satsing og prioritering av kollektivtilbudet vil det på sikt ligge godt til rette for
buss til sentrum. Det er kort veg til holdeplass og det tar kun 15 minutter med buss til sentrum.

6.5

Støy

Det er utarbeidet egen støyrapport for området (Arealtek AS 16.10.2019). Plankartet viser
utbredelsen av gul støysone (H220) hvor det må iverksettes avbøtende tiltak. Dette gjelder for
fremre rekke med ny bebyggelse (BFS2-3 og BKS1). BFS4-5 og området avsatt til lek ligger i sin helhet
innenfor grønn sone og vil ikke ha behov for avbøtende tiltak.
Det er ikke ønskelig å etablere støyskjerm på strekningen. Det forutsetter at alle boenheter får minst
en stille side og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Utførte
beregninger viser at kravene i T-1442/16 for nye boliger vil bli ivaretatt uten oppføring av støyskjerm
under forutsetning av at boligene er gjennomgående og at uteoppholdsareal anlegges på sørsiden av
boligene. Dette må dokumenteres i forbindelse med byggesøknad.
Det er tatt inn bestemmelser til planen som ivaretar hensynet til støy og krav til enhetlig utforming
av avbøtende tiltak på strekningen.
Det vises til vedlagt støyrapport.

6.6

Barn og unges interesser

Tiltaket anses ikke å medføre negative konsekvenser for barn og unge. Det tilrettelegges med gode
uteoppholdsareal både innenfor den enkelte boligtomt, men også med felles leke/møteplass
innenfor boligområdet for de minste barna. Det er kort vei til lekeplass og kunstgressbane i
tilknytning til Hernes skole, etablerte turområder/skiløyper og idrettshall. Det er kort veg til
barnehage og planområdet ligger kun noen hundre meter fra Hernes skole.
Det blir begrenset med intern trafikk på de private adkomstvegene. Det er gang- og sykkelveg langs
fylkesvegen, men på motstående side. ÅDT på fylkesvegen er i dag ca. 875. Det er 60 km/t forbi
planområdet og område for kryssing av fylkesvegen. Vegstrekningen er oversiktlig og med god sikt.
Nærmere Hernes skole, hvor Grøttingsjordetvegen kommer innpå Hernesvegen, er farten satt ned til
50 km/t.

Figur 19. Avkjørsel til planområdet ligger på en oversiktlig strekning av fylkesvegen. Til venstre sett mot vest (og sentrum), til
høyre mot øst og Hernes skole.
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Som et alternativ til eksisterende gang- og sykkelveg er det lagt til rette for et smett/snarveg fra
planområdet videre til skole og idrettshall slik at beboerne ikke må krysse fv. 2142.

6.7

Sosial infrastruktur

Hernes skole (1. – 7. klasse) har i dag begrenset kapasitet på enkelte skoletrinn. Med etablering av
nye boenheter må man forvente økt tilfang av elever til skolen. Skolestrukturen i Elverum kommunen
er som følge av ny skole i Ydalir i endring. Med et betydelig antall nye elever ved Hernes skole vil det
kunne bli behov for å vurdere skolegrensene. Det er per i dag tilstrekkelig barnehage kapasitet ved
Hernes FUS barnehage.
Forslag til nytt boligområde består av et begrenset antall boenheter; mellom 10 og 15 boenheter, og
ligger gunstig i forhold til skole og barnehage.

6.8

Teknisk infrastruktur

Offentlig vann- og spillvannsnett har tilstrekkelig kapasitet og feltets tilknytning vil ikke medføre
endret situasjon for VA-nettet. Det er vanntilgang tilstrekkelig for slokkevannsuttak.
Området kobles til ny trafo plassert bak Herneshallen.

6.9

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Den planlagte etableringen av nye boliger anses ikke å få økonomiske konsekvenser for kommunen.

6.10 ROS-analyse
Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Denne ligger
vedlagt.
Reguleringsplanen består av et mindre antall boenheter i et område etablert med offentlig teknisk og
sosial infrastruktur. Med unntak av for trafikk/trafikksikkerhet vil planforslaget i mindre grad endre
risiko for mennesker, miljø og materielle verdier.
Tabellen nedenfor oppsummerer de ulike punktene i ROS-analysen. For hendelser i gult felt (middels
risiko) skal risikoreduserende tiltak vurderes nærmere. Det anses ikke nødvending å iverksette tiltak
utover det som ivaretas gjennom bestemmelser til planen og gjeldende forskrifter.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1.Ubetydelig 2.Mindre
alvorlig

5. Svært sannsynlig
4. Meget
sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
1.Lite sannsynlig

3.Betydelig/
kritisk

(pkt.3.5)
(pkt.1.4)

4.Alvorlig/ 5. Svært
farlig
alvorlig/
katastrofalt

(pkt.1.6)
(pkt.3.4)
(pkt.1.8)

Figur 20. Oppsummering av gjennomført ROS-analyse.
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Pkt. 1.6 Er det radon i grunnen?
Det er sannsynlig med radon i grunnen. Hensyn til radon ivaretas gjennom krav i teknisk forskrift.
Pkt. 3.4 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for gående, syklende og kjørende
innenfor området?
Økt trafikk vil kunne føre til økt fare for myke trafikanter, på tross av tiltak for å ivareta
trafikksikkerheten. Det etableres avkjøring fra Fylkesveg 2142 iht. SVVs håndbok med sikttrekanter i
begge retninger. Det er G/S-veg til skole og idrettsanlegg på motstående side av fylkesvegen som gir
trafikksikker veg både mot sentrum og mot skole. Det vurderes at med antall boenheter er det ikke
aktuelt å etablere gangfelt over fylkesvegen som vil kunne gi falsk trygghetsfølelse og mindre
årvåkenhet hos forgjengere og syklister ved kryssing av vegen. Det er 50-sone i området, men 60
km/t forbi planområdet. I samråd med vegvesenet kan man vurdere om det er aktuelt å justere 50sona slik at den starter før avkjøring til nytt boligområde, men dette anses ikke avgjørende da
kryssing av veg skjer på en oversiktlig strekning.
Pkt. 3.5 Er området utsatt for støy
Det vil være trafikkstøy fra fylkesvegen på områdene nærmest vegen, selv om trafikkmengden på
fylkesvegen er lav. T-1442/16 legges til grunn for planområdet. Det vil si at uteoppholdsarealene må
skjermes slik at støyen blir under Lden 55 dB og at det oppnås minst en stille side for alle boenheter.
Det er stilt krav om og gjennomført en støyberegning for området (Støyrapport datert 16.10.19,
Arealtek AS). Denne viser at innenfor byggegrense og hensynssone ligger støyen fra vegen på mellom
55-60 dB. Det må iverksettes avbøtende tiltak i tråd med anbefalingene i støyrapporten og senest i
forbindelse med byggesøknad dokumenteres at støykravene i T-1442/16 er oppfylt. Dette er ivaretatt
med bestemmelser til planen.

6.11 Avveining av virkninger
Planforslaget medfører en omdisponering av areal som i dag ikke er bebygd.
Arealet som planlegges bebygd med boliger ligger gunstig i forhold til eksisterende bebyggelse og
infrastruktur. Planområdet grenser inntil et viktig kulturmiljø (Hernes kirke) og -landskap som må
hensyntas i utviklingen av nye boliger innenfor planområdet. Planforslaget medfører omdisponering
av dyrkbar mark, men arealet er mindre og dårlig arrondert. Videre medfører planforslaget behov for
rivning av et eldre uthus tilhørende eksisterende boligeiendom.
Med plassering inntil skole og idrettsanlegg og eksisterende teknisk infrastruktur anses de positive
virkningene av planforslaget å være større enn de negative konsekvensene.
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