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BAKGRUNN
PlanforslagetDetaljreguleringfor Alvdalsentrum – Steiavest Plan-ID 201205Del 3, er den tredje
delen av planforslagetDetaljreguleringfor Alvdalsentrum– Steia, som var ute til høringog offentlig
ettersyn alleredei perioden23.09.15til 31.12.15.
Etter høringsperiodenble området lengstsør,øst for jernbanen,«Sørhusjordet»,tatt ut som egen
plan for reguleringtil skoleområde. Planenfikk navnet Detaljreguleringfor Alvdalbarneskolemed
omkringliggendeareal, Plan-ID 201205,del 1, og ble vedtatt av kommunestyret23.06.2016.Senere
er Detaljreguleringfor Alvdalsentrum- Steiaøst, plan-ID 201205- del 2 utarbeidet for områdene
nordøst for jernbanen.
Dette planområdet liggersørvest for jernbanen,og er det sentralehandelsområdetpå Steia.Denne
planenhar fått navet Detaljreguleringsplan
en for Alvdalsentrum- Steiavest, med Plan-ID 201205del 3.

Formål
Formåletmed detaljreguleringenav Alvdalsentrum – Steiavest er å tilretteleggefor
sentrumsutvikling,og styrke Steiasom sentrum gjennomhandelog service,og muligheterfor boligog fritidsaktiviteter. Det historiske,moderneog funksjonelleskalkombineresslik at bygdesenteret
blir attraktivt og komplementært,sett i en regionalsammenheng.

Forslagsstiller og konsulent
Forslagsstillerer Alvdalkommune.Planavdelingeni Tynsetog Alvdalhar hatt ansvaretfor
planarbeidet.Fest e NordØstASvar konsulenti prosessenfrem til første gangsbehandlingav planen,
i 2015.

Krav om konsekvensutredning
Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning
da planensamsvarermed overordnedeplaner.
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PLANPROSESS
OGMEDVIRKNING
Den 03.10.13varsletAlvdalkommuneoppstart av Detaljreguleringsplanfor sentrumsområdetSteia, i
henholdtil vedtaki FUP12.09.13sak11/13. Frist for uttalelser ble satt til 01.11.13.

Figur1: Plangrenseved varsel om oppstart, 03.10.13.

Det kom inn 8 uttalelser til varselom oppstart i 2013.
Sametinget
CoopOppdal
NVE
AasaDalen
AsplanViakpå vegneav Opplysningsvesenets
fond
Fylkesmanneni Hedmark
Statensvegvesen
Jernbaneverket

25.10.13
28.10.13
29.10.13
30.10.13
31.10.13
04.11.13
12.11.13
19.12.13

Det ble slått fast at lokaliseringav den nye barneskolenville leggeføringer for utvikling av Steia,og
planområdetble utvidet sørøstovertil og med Sørhusjordetfor å ta høydefor dette, jf. FUP, 13.02.14
sak1/14.
Det ble varsletutvidelseav planområdet05.03.14.Frist for uttalelser ble satt til 02.04.14.
Den 14.03.14ble det avholdt oppstartsmøtemellom FesteNordØstASog Alvdalkommune.
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Figur2: Plangrenseved varselom utvidelseav planområdet,05.03.14.

Etter varselom utvidelseav plangrensakom det inn ytterligere fire uttalelser:
Hedmarkfylkeskommune
04.04.14.
Fylkesmanneni Hedmark
04.04.14
Ole SylteHeggseth
06.07.15
Tor Steimoeggen
28.07.15
17.09.15 ble planenførste gangsbehandlingav Det faste utvalget for plansaker,saksnr.10/15.
Høring og offentlig ettersyn i perioden23.09.15til 31.12.15, med utvidet frist til 08.01.2016pga.
distribusjonsfeilved første utsending.
17 høringsuttalelser
, hvorav2 innsigelserfra Fylkesmanneni Hedmarkog Jernbaneverket.
Somfølge av innsigelsenetil planen,ble det bestemt at et områdepå ca. 93 daa rundt Sørhusjordet
ble behandletsom en egenplan for skoleområdet;Detaljreguleringfor Alvdalbarneskolemed
omkringliggendeareal,Plan-ID 201205-Del 1. Denneplanenble vedtatt 23.06.2016.
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Figur3: Detaljreguleringfor Alvdalbarneskolemed omkringliggendeareal, Plan-ID 201205Del 1.

Deretter ble det resterendeav området på østsidenav jernbanelinjatrukket ut som egenplan,
Detaljreguleringfor Alvdalsentrum – Steiaøst, Plan-ID 201205- Del 2. Denneble vedtatt av
Kommunestyret 23.11.18.

Figur4: Detaljreguleringfor Alvdal sentrum- SteiaØst,Plan-ID 201205Del 2.

Nå skaldet sisteområdet, vest for jernbanen,reguleres.
«Detaljreguleringfor Alvdalsentrum – Steiavest» ble lagt ut til ny høringog offentlig ettersyn i
tidsrommet 17.06.2019til 26.07.2019,grunnet langtid fra første gangshøring.
Det kom inn 11 høringsuttalelser, heravén innsigelsefra Statensvegvesen.
Alt av høringsuttalelserer oppsummertog kommentert sist i planbeskrivelsen.
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PLANSTATUSOGRAMMEBETINGELSER
Statlige planretningslinjer

/ rikspolitiske retningslinjer

Statligeplanretningslinjerfor samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging(2014)
Hensiktenmed retningslinjeneer å oppnå bedre samordningav arealplanleggingog
transportplanlegging.Arealbrukog transportsystemskalsamordnesslik at tyngdenav ny bebyggelse
konsentrerestil tettsteder slik at en større del av ulike reisemålkan nåstil fots eller med sykkel,og at
mest mulig av ny bebyggelsekonsentrerestil områdermed god kollektivdekning.Det skalleggestil
rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennligtransport, slik at transportbehovet kan begrenses.
Det bør tilstrebesklare grensermellom bebygdeområderog landbruks-, natur og friluftsområder.En
bør søkeå samlenaturinngrepenemest mulig.

Rikspolitiskeretningslinjer (RPR)for å styrke barn- og ungesinteresseri planlegging(1995)
Formåletmed RPRfor barn- og ungeer å sikreet oppvekstmiljøsom gir barn og ungetrygghet mot
fysiskeog psykiskeskadevirkninger,og som har fysiske,sosialeog kulturelle kvaliteter som til enhver
tid er i samsvarmed eksisterendekunnskapom barn og ungesbehov.RPRskalsikre at det offentlige
ivaretar sitt ansvarfor å sikrebarn og ungede tilbud og mulighetersom samletsett kan gi den
enkelte utfordringer og en meningsfyltoppvekstuansett bosted,sosialog kulturell bakgrunn.

Nasjonale fo rventninger til regional og kommunal planlegging 2019 -2023
Regjeringenpåpekerat det er viktig å samordnebolig-, areal- og transportplanleggingen,fremme
næringsutvikling,redusereklimagassutslippene,
tilpassesamfunnettil klimaendringene,skapesosialt
bærekraftigesamfunnog reduserenedbyggingav dyrkamark og natur.

Kommunale planer og føringer
Kommune(del)planer
Kommuneplanenssamfunnsdel,«Mot 2030».vedtatt 21.06.18
Overordnedeføringer for sentrumsutviklingpå Steia:
o Styrkeet levendesentrum og møte framtidig befolkningsstrukturved å leggetil rette for
sentrumsnæreleiligheter nær dagligvarehandel,kollektivknutepunktog kommunale
tjenester.
o Ta i bruk mulighetenetil fortetting som er avdekketgjennommulighetsstudietfor Steia.
o Utarbeidereguleringsplansom tar ut dette potensialet.
o VidereutviklestasjonsbyenLilleelvdaleni samarbeidmed regionalemyndigheterog lokale
o næringsdrivende.
o Sikre avkjøringsfilfra sør mot sentrum.
Kommunedelplanfor Alvdal tettsted, vedtatt 29.09.2011
Har følgendeføringer:
1. Stedsutvikling
Førsteetasjepå gateplanpå Steiatillates kun handelog tjenesteytendenæringsvirksomhet.
2. Boligbygging
Investerei infrastruktur, reguleringog lageprospektfor å ta i bruk de store tomtereservene
som liggeri gangavstandtil Alvdalbarneskole(BB1og BB2).
Ta i bruk Kvernbekkdalensom boligområde.
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Det aller mesteav planområdeter avsatt som SF1:Sentrumsformål(brunt i kartet under). Ellerser
arealet avsatt til boligformål, offentlig formål og næring. LangsKvernbekken er det avsattarealertil
grøntområder,med tursti langsbekken.

Figur5: Utsnitt av kommunedelplanfor Alvdaltettsted, vedtatt 29.09.2011.

Tematiskeplaner med betydning for planarbeidet
Klima- og energiplan
Folkehelseplan
Boligsosialhandlingsplan
Kommunedelplanfor kulturminner og kulturmiljøer
Fellesnevnereni alle disseplaneneer at de fremmer en kompakt utbygging,med korte linjer mellom
boligområderog næringsliv.Dette fremmer sykkelog gange,redusererklimagassutslipp,og fremmer
folkehelse.Et aktivt sentrumsområdemed leiligheterover handelsområdetfremmer aktivitet og
ferdsel,og skapertrygghet for de som bor i området. Enblandingav eldre og barn er ogsåpositivt.
KDPfor kulturminner og kulturmiljøer leggerføringerfor å ta hensyntil den eldre bebyggelseni
sentrum av Steia.

Helt eller delvis overlappendereguleringsplaner
Detaljreguleringsplanfor Alvdalsentrum – Steiavest omfatter hele eller deler av følgende
eksisterendeplaner:
Reguleringsplan
Steiasentrum,Plan-ID R7– erstatteshelt
Reguleringsplan
G/S-vei Rv.3-Kvernbekkdalen,Plan-ID R14– erstatteshelt
Deler av reguleringsplanVestfor jernbanelinjeni Alvdalsentrum,Plan-ID R1– erstattes
delvis,men det foreslåså opphevedet resterendeav planen.
Reguleringsplan for Grindegga,Plan-ID R19– erstattesdelvis
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Pågåendereguleringsplanprosesser
Det pågåringen andre planprosesseri umiddelbarnærhet.

StedsutviklingSteia,Steiaprosjektet(2008-2015)
Steiaprosjektetvar et tettst edsutviklingsprosjektpå Steia,og et samarbeidmellom Jernbaneverket,
HedmarkFylkeskommune,Statensvegvesen,private grunneiereog næringsdrivendepå Steia.Alvdal
(Lilleelvedalen)var foreslått som historiskstasjonsbyav Jernbaneverketi arbeidet med
«Landsverneplan
for Jernbanen», og de ønsketå forsterke kvalitetenetil den gamlestasjonsbyen.
Flereav de gamleog sentralebygningenepå Steiable restaurertegjennomprosjektet.
I 2009ble det utarbeidet en helhetlig stedsutviklingsplan,se skisseunder. Med grunnlagi denneble
det seneregjennomførtdetaljprosjekteringog opprustingav stasjonsområdet(2012).Ny plattform,
restaureringav stasjonsparkenog alle bygningenetilhørendestasjonener istandsatt.I tillegg er det
utbygd parkeringsplasser,
bussholdeplasser
og gateløp.

Figur6: Stedsutviklingsplan
for Steia,fase 1, illustrasjonsplanutarbeidet av Sjåtil og Fornæs.
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BESKRIVELSE
AV PLANOMRÅDET
, EKSISTERENDE
FORHOLD
Beliggenhet og planavgrensning
Steiavest avgrensesav Rørosbanenog Rv.3, fra ungdomssk
olen nordovertil Steigjelen.Viderefølger
plangrensaFV2222Brannvålsveienti l vegenkrysserunder jernbanen.Derfra går grensensørover
langsjernbanelinjaforbi stasjonsområdetog til jernbaneundergangen
ved kryssetSjulhusveien
Sjulhusjordet,ved SynnøveFinden.Totalt ca. 208 daa.

Figur7: Planavgrensningmarkert med rød linje.

Alvdalsentrum,Steia,liggerpå et platå over Rv.3. Området består av breelvavsetninger,bresjø/eller brekammeravsetningog elve- og bekkeavsetninger.Arealeter forholdsvisflatt, med unntak av
Kvernbekkensom skjærertvers gjennomområdet. Øst for Steiastiger terrenget opp mot
Sjulhusvangeni ei skogkleddsørvendtli. Det er godesolforholdpå Steiagenerelt. Selve
handelstorgetliggernordvendt,og blir fort litt skyggefulltved lav sol. Orienteringaav sentrum viser
at den gamleRv.3 gikk over Steia.
Steiaer et kompaktsentrum med forretninger, kontorer og leiligheter,jernbanestasjonog
bussholdeplass.
Kirkaog kirkegården dominerer i nord, ungdomsskolenog SynnøveFindenmeierier i
sør.Ellerspregesplanområdetav to boligområder,Steigardssteigen
og Grindegga.
Påmotsatt side av jernbanenligger Alvdal sentrum,Steiaøst. Her liggerkommunehusetNyborg,
Dalseggamed kommunestyresal,musikkskolelokalermed leiligheteri andre etasje,bibliotek og
legekontor,kirkekontor,samt en god del eneboliger.
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Naturverdier
Det er ingensårbareeller truede arter innenfor planområdet.LangsKvernbekkenvokserdet gråorheggeskog,som har lokalt stort artsmangfoldmed yrende fugleliv.

Landbruk
Det er ikke landbruksarealinnenfor planområdet.

Kulturminner og kulturmiljø
Alvdalkirke og ei barfrøstue i Steigardssteigen
er fredet etter kulturminneloven.
Steienhotell og stasjonsbygningen,
beggefra 1877,er byggeti Sveitserstil og er bevaringsverdige.
Handelslagetog Østby,begge1920,er byggeti nyklassisistiskstil. Sentrumsbebyggelsen
er ikke
fredet, men utgjør et enhetlig kulturmiljø, som gir særpregog identitet til Alvdalsentrum.Sammen
med Steienhotell og Alvdal stasjonutgjør de kjernen av «StasjonsbyenLilleelvdal», og definerer det
opprinnelige gateløpetpå Steia.
Den gamleskolebygningenved Steigenskole(1924)er kategoriserti vernekategori2 i KDP
Kulturminnerog kulturmiljøer i Alvdalkommune(2016), som betyr at de skalvurderesregulert med
hensynssonebevaringav kulturmiljø ved ny regulering.

Figur8: Alvdalkirke

Figur9: Steienhotell er et tidstypiskkulturminnefra da Rørosbanenåpnet på slutten av 1800-tallet.
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Figur10: Stasjonsbygget

Figur11: Østbybygget,hotellet og Handelslaget,før restaurering.

Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Kvernbekkenmed sin tilliggendegrønnstrukturer det enesterekreasjonsområdetfor
innbyggernepå Steia.Her er det etablert gruslagte turstier med belysning.Områdethar stor verdi
som naturområdei et ellers tett bebygdområde.Andre grønne«lunger»er stasjonsparken,og den
private hotellhagenutenfor Steienhotell som er under tilbakeføring.

Trafikkforhold
Adkomstentil Steiaer via Rørosbanen,Rv.3, «Nord-Østerdalsveien»eller Fv.2222,Brannvålsveien.
Steigjelener del av den gamleRv.3, og går fra kryssetBrannvålsveien (Fv.2222)opp over Steiatil
jernbanen,og kryssetmellom Sjulhusveienog M üllergata.Veiengår ned til Rv.3 sør for hotellet.
Skulbakkengår opp til gamleSteigenskolen. Grindeggaog Sjulhusjordeter kommunalevegeri
området med adkomstutenfor planområdetved SynnøveFinden. Veien«Grindegga»er privatisert i
boligområdet«Grindegga».

Trafikkmengde
Dagstrafikkeni kryssetRv.3 / Steigjelener ca. 1500-1700biler pr dag.(Målt en uke i mars2019,
Statensvegvesen.)
Steia,sentrum;ca. 1100-1300biler pr dag.Lørdagca. 800, søndagi underkantav 500 biler.
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Kvernbekkdalen;150 – 300 biler pr dag,lørdag ca. 100, søndagca. 50.
Müllergata;400-500 biler pr dag,lørdagca. 270, søndagca. 250.
Sjulhusveien:1100-1200biler pr dag,lørdagca. 800, søndagca. 500.

Ulykkessituasjon
Det er ikke registrert trafikkuhell av alvorlig grad innenfor området. Heller ikke for myke trafikanter.

Kollektivtilbud
Områdethar jernbanestasjonog ca. 10 dagligeavgangermellom Rørosog Hamar/Oslo.Forbindelse
videre nordovertil Trondheimer dårlig,kun 3 dagligeavganger.Bussholdeplassen
ligger like ved
jernbanestasjone
n, kirken, hotellet og handelssenteret.

Barns interesser
Innenfor planområdeter det ingen lekeplasserutenom på det gamleskoleområdet,samt på
ungdomskolensområde.

Sosial infrastruktur
Det er stor og ny barneskolepå Sjulhusjordet,med god kapasitet.Full barnehagedekningfordelt på
to barnehager.Ungdomsskolenpå Grindegga har ogsågod kapasitet.

Universell tilgjengelighet
Offentligebyggog butikker/kontorer på Steiaer forholdsvisbra universeltutformet.

Teknisk infrastruktur
Områdethar sikker strømforsyning,og kommunaltvann- og avløpsnett.Avløpsnetteter av eldre
dato, og bør skiftesut ved utbyggingav nye områder.Områdethar stabil strømforsyning,kabler er
lagt i bakken.Områdeter tilrettelagt for fjernvarmei deler av sentrum. Det planleggesogsåetablert
et nytt anleggpå Grindegga.

Støyforhold
Deler av området ligger innenfor støysonenelangsRv.3.
Langsjernbanenforeliggerdet ikke støysoneregistrering.
Her er det brukt byggegrensemot
jernbanen
i tråd med krav fra BaneNOR,15 m for næringsbebyggelse
og 20 m for boligbebyggelse.Det er ikke
planlagtny bebyggelsenærmereenn eksisterendebebyggelselangsjernbanen.
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Figur12: Guleog røde støysonerlangsRv.3.

Næring
Det drivesaktiv næringinnenfor området i form av kolonialbutikker, blomsterbutikk,
bokbhandel/lekebutikk,kafe, bank,og øvrigkontorvirksomhet.SynnøveFindensmeierier på
Grindeggaer en av hjørnesteinsbedriftenei Alvdal.

Risiko - og sårbarhetsanalyse
Ifølgeregistreringerpå NVEAtlaser det registrert fare for at området langsKvernbekkenkan være
flomutsatt. Det ble derfor bestilt en grundigereanalyseav forholdenerundt bekken.Områdeter ikke
utsatt for luftforurensingeller forurensingi grunnen. Beredskapog ulykkesrisikoer særligknyttet til
t rafikkenRv.3 og jernbanen,med krysningspunk
t et over jernbanenmidt på Steia.ROS-analyseligger
ved som eget vedlegg.
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BESKRIVELSE
AV PLANFORSLAGET
Reguleringsformål
Planområdeter totalt på ca. 208 daa,hvoravca. 170 daa er arealertil byggeområder og samferdsel,
inklusivgravog urnelund,og 37 daa er blågrønnstrukturog park.
Tabell1: Reguleringsformåli planen
Hovedformål
Underformål
Bebyggelseog
Boligbebyggelse
– frittliggende
anlegg
Småhusbebyggel
se
Undervisning
Forsamlingslokale
for
Religionsutøvelse
Næringsbebyggelse
Gravog urnelund
Kombinertbebyggelseog
anleggsformålBolig/Tjenesteyting/Forretning/
Kontor/Hotell/Fjernvarmeanlegg
Kombinertbebyggelseog
anleggsformålBolig/Tjenesteyting/Forretning/
Kontor
Forretning/Kontor/Tjenesteyting
Angitt bebyggelseog
anleggsformålkombinert med
andre angitte hovedformål–
Fjernvarmeanlegg/parkering
Sum

Benevnelse
BFS1
-4

SOSI
-kode
1111

o_BU
o_kirke

1162
1164

13,6 daa
0,4 daa

BN
o_BGU
B/T/F/K/H/FV

1300
1700
1800

27,6 daa
13,0 daa
4,0 daa

B/T/F/K1-6, o_B/T/F/K

1800

24,8 daa

FKT
FV/SPA

1813
1900

3, 3 daa
3,9 daa

123,3daa

Samferdselsanlegg Kjøreveg
og tek.infrastr.
Fortau
Gatetun
Gang- og sykkelveg
Annenveggrunn– tekniskeanlegg
Annenveggrunn– grøntareal
Trasefor jernbane
Stasjons-/terminalbygg
Holdeplass/plattform
Kollektivholdeplass
Parkering
Sum

SKV1-3 OGo_SKV1
-7
o_F1-5
o_SGT
o_SGS1
-6

Grønnstruktur

o_STJ1
-4
o_SST1
-3
o_SH
o_SKH1
-2
SPA1-3 og o_SPA1
-3

2011
2012
2014
2015
2018
2019
2021
2024
2025
2073
2080

14,1 daa
1,8 daa
0,6 daa
3,8 daa
0,1 daa
13,0 daa
16,8 daa
0,5 daa
1,2 daa
0,5 daa
7,7 daa
60,1 daa

Blågrønnstruktur
Turveg
Park

G1-8
GT1-2 og o_GT1-2
o_GP

3001
3031
3050

21,7 daa
0,4 daa
0,6 daa
22,7 daa

Friluftsområde

VFR1-3

6700

1,8 daa

Sum
Bruk og vern av sjø
og vassdrag
Sum
Samletareal

Areal (daa)
32,7 daa

1,8 daa
207,9daa
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Boligbebyggelse
-frittliggende småhusbebyggelse
BoligområdeneSteigardsteigenog Grindeggaåpnesfor en vissfortetting, der det åpnesfor en- eller
tomannsboliger,innenfor BYA40 %.Bygginntil 2 etasjer.
Kombinert bebyggelseog anleggsformål
Bolig/tjenesteyting/forretning/kontor/hotell/fjernvarmeanlegg,
BK/F/K/H/FV,(1800)
Innenfor dette formålet liggerSteienhotell, som på sikt kan tenkeskan benyttestil ulike formål. Det
er etablert en fjernvarmesentralpå eiendommen.
Bolig/tjenesteyting/forretning/kontor,B/T/F/K1-6, (1800)
Innunderdette formålet liggerHandelssenteret,Samvirkebygget,Kvernbekkdalenog
hybelhuset/eiendommennede i Steigjelenhvor det åpnesfor boligbebyggelse,
tjenesteyting,
forretning og kontor.
Det tillates kun detaljvarehandeli disseområdene.
B/T/F/K1
I Kvernbekkdalent illates det etablert bebyggelsei inntil 3 etasjer,men maksimummønehøydeinntil
kotehøyde516 m.o.h. i området foran Steigenskole.Det tillates sokkelbygginnen området.
Maksimalutnyttelsesgrader %-BYA:40 %.
Planforslagetivaretar hensynettil kvartalslekeplass
i området Kvernbekkdalendersomdet blir ny
utbygging av boenheterinnenfor dette området.
B/T/F/K2
BYA100 %.
B/T/F/K3
I bakkensør for Handelstorget tillates det bygd med gemsims- og mønehøydeinntil kotehøyde510 m
o.h. BYA100 %.
B/T/F/K4
Handelstorgetbevaressom i dag.Høydenbeholdessom for eksisterendebygg,2etasjer+ sokkel.I
første etasjeskaldet være forretning eller tjenesteyting.BYA100 %. Østbybyggetinngår i
hensynssonebevaring.
B/T/F/K5
Samvirkelagsbygget
bevaressom i dag.Høydenbeholdessom for eksisterendebygg,2etasjer.BYA
100 %. Inngåri hensynssonebevaring.
B/T/F/K6
Hybelhuset/eiendommennede i Steigjelenforeslåsbeholdt som ved dagenssituasjon.
o_B/T/F/K,(1800)
GamleSteigenskolestår tom etter at ny barneskoleer bygd på Sørhusjordet.Det er lansert flere
ideer for bruken av området,derfor det kombinerteformålet.
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Det er ikke lagt hensynssonepå den verneverdigeskolebygningen,planenåpner dermed for
eventuelle endringerog rivning av bygget.
Forretning/kontor/tjenesteyting,FKT,(1813)
«Bankbygget»,BYA50 %.
Undervisning(o_BU)
Alvdalungdomsskoleog samfunnshus/gymsal
og svømmehall,inklusiveaktivitetsområdeog
idrettsanlegg.Idrettsanleggetreguleresvekk til fordel for utvidelseav næringsarealfor Synnøve
Finden,samt utvidede parkeringsmuligheter.Dette kan ikke iverksettesfør det er etablert
utomhusplanfor ungdomsskolen,som kan få forbedredeutekvaliteter på et begrensetuteområde.
Næringsbebyggelse
(BN)
Areal tilhørendeSynnøveFinden med utvidelsesmulighetermot Grindegga.
Fjernvarmeanlegg/Parkering
(FV/SPA)
Innenfor parkeringsplassen
for SynnøveFindenkan det ogsåetableresen flisfyringssentral.
Alvdalkirke (o_Kirke)
Båndlagtetter lov om kulturminner.
Gravog urnelund (o_BGU)
Eksisterendekirkegårdmed utvidelsesmulighetermot jernbanen.
Grønnstruktur
Blågrønnstruktur (G)
LangsKvernbekkenreguleresdet et belte på opptil 20 meter med blågrønnstruktur,som ivaretar det
naturlige landskapetlangsbekken,og kan benyttessom rekreasjonsområde.
Stasjonsparkenreguleresinn i tråd med den opprinneligejernbaneparken.Dette er et sentralt
grøntområdesom er viktig å bevarepå Steia.
Turveg(GT1-2, o_GT1-2)
Viktige stier som går mellom Steia,Kvernbekkdalenog Grindegga,og ned til Rv.3.
Park(o_GP)
Jernbaneparken
Bruk og vern av sjø og vassdrag,med tilhørendestrandsone
Friluftsområde(VFR)
Kvernbekkentillates bruk i friluftssammenheng.

Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur
SKV1,Steigardsteigen.
Eksisterendeprivat vei fra Fv.2222 inn til kirkegården.Reguleresmed vendehammer.
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SKV2Vegenbak handelstorget.
Stadfesterprivat vegpå sørsidenav butikkenepå Steia,og gir adkomsttil leiligheter,vareleveringog
hotellet.
SKV3,del av Grindegga.
Stadfestereksisterendeveg.Vegformåletomfatter kjørebanen.
o_SKV1,Steigjelen.
Stadfesterdel av gamleRV3som går opp til og over jernbanentil kryssetMüllergata/ Sjulhusveien.
Vegenreguleresmed 7m bredde.Vegformåletomfatter kjørebanen.
o_SKV2,kommunalvegsom gir tilkomst til kirka, stasjonsområdetog parkeringsplassene
o_SPA1,
o_SPA2bak kirkegårdenog SPA1bak COOP
-bygget.
o_SKV3,Skulbakken,stadfesterkommunalveg til gamleSteigenskole.Vegenreguleresmed ca. 5 m
bredde.
o_SKV4
, Sjulhusveien.Stadfester kommunalveg. Vegener regulert med varierendebredde,og
omfatter kjørebanenog avkjørsler.
o_SKV5,deler av Grindeggaog Sjulhusjordet,stadfestereksisterendevegsituasjon.Vegformålet
regulererkjørebanen.
o_SKV6,deler av Grindegga,stadfestereksisterendesituasjonforbi SynnøveFindenog
ungdomsskolen.Vegenreguleresi en svingnordover,for å gi utvidelsesarealtil BN,SynnøveFinden.
Førvegenkan byggesom nordovermot SKV3og o_SGS2,må det utarbeidesbyggeplanersom viser
vegberegningmed vegutslagfor o_SKV6,samt uteområdeplanfor Alvdalungdomsskole,jf. § 2.3.
o_SKV7liggermellom jernbanenog kirkegårdenog går til driftsbygningeri tilknytting til kirkegården.
Fortau(o_F1-5)
Det reguleresinn eksisterendefortau på Steia.
Gatetun(SGT)
Områdetomfatter arealet mellom Steienhotell og Østby.
Gang-/sykkelveg(o_SGS1
-6)
Det reguleresinn eksisterendegangvegmellom Steiaog Steigenskole, samt eksisterendegang/sykkelveg langsKvernbekken,fra Sjulhusveienog ned til RV3. Det tillates at dennevidereføresfrem
til en eventuellfremtidig kulvert under Rv.3.
Viderestadfesteseksisterendegang-/sykkelveglangsGrindeggaog Sjulhusjordet, samt forbi Steigen
skolefram ti l turveienesør i området.
Jernbane(o_STJ1-4)
Områdeneregulerestil jernbaneformål.
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Stasjons-/terminalbygg(o_SST1-3)
Innen formålenetillates oppsett av byggtilknyttet jernbaneformål.
Utnyttelsesgrader %-BYA:100 %.
Holdeplass(o_SH)
Områdeneregulerestil plattform/holdeplassfor jernbanen.
Kollektivholdeplass(o_SKH1-2)
Områdetregulerestil henholdsvisbuss- og taxiholdeplass.
Parkering(SPA1
-2 og o_SPA1
-3)
Eksisterendeparkeringsplasser
på Steiaog Grindeggastadfestes.

Barns interesser
Denne er fulgt opp via krav til kvartalslekeplassog uteoppholdsarealer,krav om uteoppholdsplanfor
Ungdomsskolen,grønnstruktur langsbekken,trygg skolevei.

Universell tilgjengelighet
Universellutforming er i varetatt i henhold til standardkrav i TEK17.

Økonomiske konsekvenser for kommunen
Utbyggingi henhold til planforslagetvil ha direkte økonomiskekonsekvenserfor kommunen.

Konsekvenser for næringsinteresser
Det leggestil rette for fortsatt næringsutviklingpå Steia,med utvidelsesmuligheteri Kvernbekkdalen.

Interessemotsetninger
Det har vært en del interessemotsetningervedrørendeSteigenskole,bevaringeller riving?Det finnes
pr i dag én aktuell interessentsom er interesserti å bruk denne,og kan se for seget kommunalt
samarbeidangående dette. Rådmannenforeslår at dette arealet avsettestil kombinert formål for
bolig, forretning, kontor, tjenesteyting.Det vil da bli stilt krav om detaljtegningav tiltaket, for å
vurdere at hensynettil kvartalslekeplass
og rekreasjonsområdeblir ivaretatt innenfor området.

Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet flom- og vannlinjeberegningerfor hele KvernbekkengjennomSteia. Denne
begrenserflomlinjen vesentlig. I tillegg til hensynssonefor flom er lagt inn et ca 20 meter bredt
grøntområde langsbekkenpå beggesider av bekkeløpet. Det er ikke aktuelt med byggetiltak
innenfor dette formålet.

Andre relevante ROStema
Kryssingav jernbanenpå Steiaer et kritisk punkt i forhold til beredskap.Det må på plassen større
kulvert over Fv. 2222som sikrer fremkomstfor store brannbiler.Denneliggerinne i nasjonal
transportplan.
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Trafikksikkerheter bedre ivaretatt gjennomdenneplaneni form av trygge ganglinjerog gang- og
sykkelvei.
Det ønskespå sikt å etablereet avkjøringsfeltfor nordgåendetrafikk langsRv.3 for å tryggedenne
avkjørselen.Det er ogsåønskeligå tilretteleggefor kryssingav Rv.3 under riksveien,i kulvert over
Kvernbekken,til Prestegarden/ ridehallen/ Storsteigen.Dette vil væreet vesentligbidrag til
trafikksikkerheti området. Beggedissetiltakene må tas opp med Statensvegvesen.
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VIRKNINGERAV PLANFORSLAGET
Planforslagetgjør få endringerpå arealbruken.I området Kvernbekkenblir det mulighet for
etableringav både bolig/leiligheter,tjenesteyting, forretning og kontorer i «forkant av» dagens
eksisterendenæringsbebyggelse
på Steia(mot Rv3, sørvendt). Eventuelle utbyggerei
Kvernbekkdalenmå etablerekvartalslekeplass
for barn i forkant av boligetableringher. Videre
bevareset ca 20 meter bredt grøntområdetlangsKvernbekkdalensom rekreasjonsområde,
som også
tåler en fremtidig flomsituasjon.PåGrindeggasikresSynnøveFindenutvidelsesmuligheter,mot at
ungdomsskolenmister deler av sitt uteareal,blant annet en løpebane.Dennemå erstattes av en
uteoppholdsplanfor ungdomsskolenfør omleggingav veien kan iverksettes.Jernbanens areal sikres
for fremtidig bruk. Kirkegårdenutvidesnoe mot jernbanen.For øvrig er det kun småendringerog
justeringerav arealbruken.Planforslagetlegger til rette for fortsatt utvikling av Steiasom et
sentrumsområdei Alvdal.

Naturmangfoldsloven
Vurderingetter bestemmelsenei Naturmangfoldloven§§ 8-12:
Planområdetinneholderlite natur, og berører derfor ingenutvalgte naturtyper, prioriterte arter,
verneområder,helhetligkulturlandskap,friluftslivsområder,INON,MiS eller sårbarerødlistedearter
med særskilttilknytning til dette området. Planforslagetvil ikke ha negativeeffekter for landskap,
økosystemer,naturtyper eller arter.

§ 9: (Føre-var-prinsippet)
Ikke aktuelt. Det er ingenregistreringerinnenfor området som indikerer sannsynlighetfor at førevar-prinsippetbør gjøresgjeldende.
§ 10. (økosystemtilnærmingog samletbelastning)
Ikke aktuelt.
§ 11.(kostnadeneved miljøforringelseskalbæresav tiltakshaver)
Tiltakshaverenskal dekkekostnadeneved å hindre eller begrenseskadepå naturmangfoldetsom
tiltaket volder, dersomdette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadenskarakter.
Hensynstatti forbindelsemed hensynssonenlangsbekken
§ 12.(miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder)
For å unngåeller begrenseskaderpå naturmangfoldetskaldet tas utgangspunkti slikedriftsmetoder
og slik teknikk og lokaliseringsom, ut fra en samletvurderingav tidligere, nåværendeog fremtidig
bruk av mangfoldetog økonomiskeforhold, gir de bestesamfunnsmessige
resultater. Hensynstatti
forbindelsemed hensynssonen
langsbekken.
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SAMMENDRAG
AV UTTALELSERFRAFØRSTEGANGSHØRING
17.09.15ble planenførste gangsbehandlingav Det faste utvalget for plansaker,saksnr.10/15.
Høring og offentlig ettersyn i perioden23.09.15til 31.12.15, med utvidet frist til 08.01.2016pga.
distribusjonsfeilved første utsending.
17 merknader:
AasaDalen
CoopOppdal
Beboerei Steigardssteigen
Alvdalturforening
BFByggAlvdalAS
Jernbaneverket
Ole Sørhuus
AsplanViakpå vegneav Opplysningsvesenetsfond
Statensvegvesen
Direktoratet for mineralforvaltning
Steiaeiendom
Sametinget
NVE
Fylkesmanneni Hedmark
Alvdalkommune,teknisketjenester
Astrid og EmbretMellesmo
Hedmarkfylkeskommune

14.10.15
22.10.15
26.10.15
03.11.15
05.11.15
06.11.15og 18.12.15
09.11.15
09.11.15
11.11.15
16.11.15
17.11.15
24.11.15
10.12.15
23.12.15
23.12.15
11.01.16
26.01.16

2 innsigelser,fra Fylkesmanne
n i Hedmarkog Jernbaneverket.

I nnsigelser
Fylkesmanneni Hedmark,18.12.15
Plannivå
Det er satt av arealertil ny skolemed samfunnshus,gymsalog svømmehall,idrettsanleggog
aktivitetsområder.Alt i alt er dette en stor utbygging.Forslagtil reguleringsplanfor Alvdalsentrum
leggeropp til at området kan byggesetter byggesøknadmed situasjonsplan,jf. planbestemmelse1.7.
Dette er et stort områdeog en stor utbyggingog Fylkesmannenstiller spørsmålom dette bør bygges
uten krav om detaljreguleringog de demokratiskeprosessermed høringerosv.som dette innebærer.
o

o

Vi anbefalerkommunen å omdefinerehele reguleringsplanentil en områdereguleringi stedet for
detaljreguleringsplan
. Da får kommunenmulighet til å kreve at det utarbeides
detaljreguleringsplanfor enkelte utbyggingsområderf.eks.ved at det angisdirekte for hvert
områdei planbestemmelsene,
jf. pbl. § 12-7 nr. 11. Storedeler av reguleringsplanfor Alvdal
sentrum er ferdig utbygd og det vil ikke være behovfor ytterligere detaljeringav planen.
Fylkesmannenvil ogsåminne om at det i de rikspolitiskeretningslinjenefor å styrke barn og
ungesinteresseri planleggingenpunkt 5a står:
"Arealer og anleggsom skalbrukesav barn og ungeskalværesikret mot forurensning,støy,
trafikkfare og annenhelsefare." Vi visertil planbestemmelse1.12 om Lekeplasserog
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o

o

o
o

o

o

o

uteoppholdsområder i kommunedelplanfor Alvdaltettsted vedtatt 29.09.2011.Det er der gitt
utførlige krav til leke- og uteoppholdsarealeri boligområder,krav om rekreasjonsområder,
kvartalslekeplasser
og nærlekeplasser,samt krav om utearealerfor barnehagerog skoler.Vi kan
ikke se av de oversendtedokumenteneat det er gjort rede for de ovennevnteforhold eller tatt
inn bestemmelsertil planenslik det er krav om i kommunedelplanen.
Selvom store deler av boligområdenei planener ferdig utbygd, er det ogsåflere delområder der
det åpnesopp for etableringav boliger/boenheter.Vi forutsetter at det settesav tilstrekkeligeog
egnedearealerfor lek, utendørsopphold og møteplasseri detaljplanene(jf. ovenståendeavsnitt
om plannivå).
Det er ogsåviktig å ivareta barn og ungesinteresserved ombyggingero.l. som kan gjøresetter
byggesøknad.I kravet til situasjonsplansom da skalleggesved søknaden,jf. bestemmelse1.7, er
heller ikke forholdet til barn og ungeomtalt. For å sikreat det blir satt av egnede
uteoppholdsarealertil barn og ungeforutsetter vi at det tas inn bestemmelseri planenom dette,
f.eks.som en del av fellesbestemmelsene.
Vi viserher til de krav som er satt i
kommunedelplanenog forutsetter at disseinnarbeidesi reguleringsplanen.
Det bør videre stilles krav om at leke- og uteoppholdsarealeneer ferdig opparbeidetsamtidig
med at første boenhet tas i bruk.
Fylkesmannenfremmer innsigelsetil det oversendteplanforslagetmed bakgrunni manglende
redegjørelsefor og innarbeidelseav bestemmelsersom sikrer barn og ungeinteresseri
planleggingen,jf. ovenståendeavsnitt.
Støy
Vi merker osspositivt at det er vist hensynssoneri plankartet og tatt inn bestemmelserom
støykravi planen. Det er ikke lagt inn støysonerlangsjernbanen.Vi ber kommunenvurdere ev.
støykravlangsjernbanenda det må påregnesøkt transport og da særligav godsi tiden framover.
Jernbane
Vi kan ikke se at forholdet til jernbanenog ev. elektrifiseringog utbyggingtil økt transport er
omtalt. Vi forutsetter at planforslaget ikke er til hinder for videre utvikling av jernbanen,og at
dette blir avklart med Jernbaneverket.
Plankartog –bestemmelser
Vi forutsetter at plankart er utformet i samsvarmed kart- og planforskriften§ 9 og at merknader
fra Statenskartverk Hamartil tekniskkontroll av planenblir innarbeidet.

Rådmannensvurdering:
Det ble valgt å beholdeplanensom en detaljregulering,men å deleden opp i mindre delplaner.
Skoleområdetble skilt ut som en egendelplaninnenfor planområdetsom Detaljreguleringfor Alvdal
barneskolemed omkringliggendeareal, plan-ID 201205Del 1 og Alvdalsentrum– Steia,øst, Plan-ID
201205Del 2.
Det er innarbeidetbestemmelsersom sikrerbarn og ungeinteresseri planleggingen,i § 1.7.
I henholdtil støy leggesdet ikke til rette for boliger nærmerejernbanenenn dagenseksisterende
boliger. Planforslageter ikke er til hinder for videreutvikling av jernbanen,i henholdtil avklaringmed
Jernbaneverket(BaneNOR).
Plankarter utformet i samsvarmed kart- og planforskriften§ 9.
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Fylkesmannenopplystei telefonsamtale23.05.19at innsigelsener å betrakte som oppfylt da
bestemmelse§ 1.7 er endret i tråd med denne.

Jernbaneverket(BaneNOR),06.11.15
Jernbaneverkets(BaneNOR)krav:
Teksti bestemmelserog på plankart må endres slik:
Byggegrense
til arealerder bolig inngår,er 20 meter fra nærmestespormidt. Byggegrense
til
næringsformåler 15 meter fra nærmestespormidt.
Dette innebærerat eksisterendebygningerkan brukessom i dag,men ved brann eller søknadom
til/påbygging, må søkerforholde segtil 20 metersbyggegrensefor boliger og 15 meters byggegrense
for næringsformål.Dersomdette ikke gjøres,fremmesinnsigelse.
Begrunnelse:
Jernbanelovens§ 10 krever 30 meters byggegrensefra nærmestesporsmidtlinje for alt bygge- og
gravearbeid.Vi kan i særskiltetilfeller akseptereat byggegrensetil boliger eller bygningersom
inneholderleiligheter,settestil 20 meter. For bygningersom skalregulerestil forretning, kontor og
industri, kan vi aksepterebyggegrensepå 15 meter.
Disseminimumskraveneer satt pga.sikkerhettil jernbanen,og fordi beboernepå stedet ikke skalbli
så plageteller få helseproblemerpga.støy og vibrasjonerfra jernbanen.Hensyntil eventuell
fremtidig elektrifiseringog utvikling av jernbanenskjerper dessutenvåre krav til avstand.
ROS- analyse
Jernbaneverketkrever en brederebehandlingav sikkerheti forhold til eksisterendejernbane,bådei
forbindelsemed ny Kommentar:De fastsattegrensenepå henholdsvis15 og 20 meter er innarbeidet
i planen,jf. § 1.11 Byggegrense.

Det må fremleggesfagligdokumentasjonsom konkluderermed at gjennomføringav
reguleringsplanenikke vil føre til økt fare for trafikk, påkjørsler,flom-, erosjon- eller utglidningerpå
jernbanen.
Dersomdet må gjennomføres risikoreduserendetiltak for å oppnå tilstrekkeligsikkerhet,bådemed
hensyntil trafikk og drenering/overvannshåndtering,
må disserisikoreduserendetiltakene beskrives,
og det må sannsynliggjøres
at de kan gjennomføresuten kostnaderfor Jernbaneverke
t.
For arealersom grenseropp til jernbanen,skaldet settesopp minimum 1,8 meter høyt
flettverksgjerdemot jernbanen,for å hindre at personersom oppholdersegpå området ikke skal
komme ut i jernbanesporet.Nøyaktigplasseringgjøresi samarbeidmed Jernbaneverket.
Dersomdet ikke utarbeidesROS-analysesom beskrevet,fremmesinnsigelse.
Rådmannensvurdering:De fastsatte byggegrensene
på henholdsvis15 og 20 meter er innarbeideti
planen,jf. § 1.11 Byggegrense.Ang. ROS
-analysen;seROS
-analysenpunkt 3, 4, 40, 46, 47, 48 og 49.
Flettverksgjerdekan settesopp langsjernbaneni samarbeidmed BaneNOR.
I brev datert 08.09.16hevetBaneNORinnsigelsenmed begrunnelseav de antar at en eventuell
økningi trafikken over planovergangen,som følge av detaljreguleringsplanen,vil bli sværtbeskjeden.
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Et annet moment er at kryssingssporetpå stasjonenog planovergangen,benytteskun i
avvikssituasjoner.Dette underbyggerkonklusjoneni møtet 4. oktober2018om å ikke stille krav om
planfri kryssing.
Forutsatt at ovennevnteendringeri byggegrenserbetyr minst 20 metersbyggegrensefor
boliger/boligformålog minst 15 meter for næringsbygg/næringsformål,
anservi dette som en
imøtekommelseav BaneNORstidligere uttalelseog krav.

Offentlige merknader
NVE,10.12.15
NVEmerker segpositivt at det er lagt inn 20 m hensynssone
– flomfare langsKvernbekkenmed
tilhørendebestemmelser.Utover dette har NVEingenmerknadertil planforslaget.

Sametinget, 24.11.15
Minner om den generelleaktsomhetsplikten.Dette bør framgåav reguleringsbestemmelsene,
og
foreslårat følgendetekst innarbeides:
«Kulturminnerog aktsomhetsplikten.Skulledet underbygge- eller anleggsarbeidi markenkomme
fram gjenstandereller andrespor som visereldre aktivitet i området,må arbeidet stansesog melding
sendesSametingetog Hedmarkfylkeskommuneomgående,jfr. lov 9. juni 1978nr. 50 og
kulturminner(KML.)§ 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene
forutsetter at dette påleggformidles
videretil dem som skal utføre arbeideti marken.»
Minner om at alle samiskekulturminner eldre enn 100 år er automatiskfredet.
Rådmannensvurdering: Dengenerelleaktsomhetspliktener t att inn i bestemmelsens
§ 1.2.

Statensvegvesen,04.11.15
SVVforutsetter at planforslageter i samsvarmed
KDPfor Alvdaltettsted 2011-2014(2020),
Nasjonaleføringerfor areal- og transportplanlegging,
Vedtatt reg.planfor Rv.3
Stedsutviklingprosjektetfor Steia
SVVsynesdet er positivt at:
Det leggestil rette for utvikling av Steia,sett i lys av de nasjonale føringene.
Det er vist til sammenhengende
gang- og sykkelløsningermed tilhørende
rekkefølgebestemmelse.
Det vil gi godeog trafikksikreløsninger.
SVVgjør oppmerksompå at alle trafikkregulerendeskilt må vedtasmed hjemmel i vegtrafikkloven.
Rådmannen
s vurdering:Planenfølger opp de nevnteoverordnedeføringerog planer.

Jernbaneverket(BaneNOR), 05.11.15
Planfagligeråd og anbefalinger:
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Jernbanensareal er angitt med flere forskjelligeSOSI
-koder for forskjelligearealerpå planer,f. eks
SOSI2021,2024og 2025.Vi foreslårat kommunenheller bruker SOSI
-kode 2020på alt
jernbaneareal.

Byggegrense
på 15m for forretning, kontor og industri. Byggegrense
på 20 m for bolig og bygninger
med leiligheter.Det godtas15 m for BFS5(/utgår) siden20 m byggegrense,samt flomsone,ville gjøre
området ubebyggelig.
Jernbaneverketkrever at det utarbeidesROS-analysesom omhandlersikkerheti forhold til
eksisterendejernbane.Det må fremleggesfaglig dokumentasjonsom konkluderermed at
reguleringsplanenikke vil føre til økt fare for flom-, erosjon- eller utglidningsskaderpå jernbanen.
Dersomdet må gjennomføresrisikoreduserendetiltak for å oppnå tilstrekkeligsikkerhet,bådemed
hensyntil trafikk og drenering/overvannshåndtering,må disserisikoreduserendetiltakene beskrives,
og det må sannsynliggjøres
at de kan gjennomføresuten kostnaderfor JBV.
Rådmannensvurdering:2020er overordnet SOSI
-kode.Påreguleringsplannivåer det naturlig å
benytte dagensstatus/ ev ønsketendringog det syneskorrekt å holde på de foreslåtte kodene.
Byggegrensene
er endret i plankart og planbestemmelseri henholdtil dette.
Det er ikke planlagtetiltak i planensom vil medføreøkt fare for flom-erosjoneller utglidningsskader
på jernbanen.SeROS
-analysen,hendelse 3: Flomras,4: Elve-/bekkeflom, 46: drenering/
overvannshåndteringog 49: fare for flom, erosjonog utglidningermot jernbanen.
Det synesikke å være behovfor risikoreduserendetiltak.

Hedmarkfylkeskommune,12.01.16
Planfagligeforhold
Hedmarkfylkeskommunemerker segpositivt at forslaget:
leggertil rette for utvikling av Steiasom kollektivknutepunkt,med høy utnyttelse i
byggeområdenenærmestsentrumskjernen.
Søkerå ivareta områdekvalitetenei stasjonsbyengjennombestemmelserom tilpasningav ny
bebyggelsetil lokalt bygningsmiljø,samt natur og vegetasjon.
Fylkeskommunenpåpekerat det er viktig å sikreområdekvaliteteri bomiljøer,deriblant utearealer
for lek og opphold.Dette må innarbeidesi kart og bestemmelserfør vedtakav plan
Avgrensing av byggeområdetfor Coopbør revurderesfor å gi mulighet for nybyggmed større
grunnflate,og i 2 etasjer,jfr. stedsutviklingsplanen.
Kulturvernfagligeforhold
Det finnes flere nyeretids kulturminner innenfor planen.Det er positivt at dissegis hensynssonefor
bevaringav kulturmiljø. Det er behovfor å tydeliggjørebevaringenogsåav ilgodshusetog
gatefasadenepå butikkenesom del av helheten.
Eventuelletiltak innenfor planavgrensningen
som berører bygningerdatert før 1850skaloversendes
Fylkeskommuneni medholdav Kulturminneloven§ 25. Tiltak på fredete- og listeførte bygningerskal
oversendesfylkeskommunen.Det anseessom positivt at det leggesopp til oversendelseav
eventuelletiltak på SEFRAK
-registrerte objekter til fylkeskommunen.
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Rådmannensvurdering:
Områdekvaliteteri bomiljøer,utearealerfor lek og opphold,er innarbeideti § 1.7.
Avgrensingav byggeområdetfor Cooper vurdert i Stedsutviklingsprosjektet,
der det ble bestemtat
en skullegå videremed dette alternativet.
Juridisklinje for Bygg,kulturminnermm. som skal bevareser lagt på hotellet, stasjonsbyggetog
ilgodshuset.Oversendelse
av tiltak på SEFRAK
-registrerteobjektervil overholdekravet om innsending
til fylkeskommunen.

Private merknader
AasaDalen(grunneiergnr/bnr 9/160), 14.10.15
Dalenspørom hvilke konsekvenserdet får for henneseiendomat det i områdeBK1åpnesfor
bebyggelseinntil tre etasjer,sokkelbyggog terrassebebyggelse.
Videreframgårdet av vedtaket(i
Fastutvalg for plansaker)at BK1 reguleres til BK/F/K1.
Dalenreagererogsåpå at det er kommet innspill i planprosessenuten at hun som grunneier,er blitt
orientert om det.
I planforslagetåpnesdet for konsentrertboligbebyggelse,terrassehus,forretnings/ kontorbyggpå
dette vesle,bratte området, Hvor mye er det realistiskå få til? Hun tror på en fornuftig tilnærmingog
ikke luftslott -bygging.
Dalenhåper videre at Alvdalkommunei fortsettelsenleggeropp til åpne,inkluderende
planprosesserog at involverte blir holdt orientert.
Rådmannensvurdering:
På sikt betyr det at Dalenkan utvikle sin eiendomi tråd med det planforslagetinneholder,dersom
planenblir vedtatt slik den foreligger.Bakgrunnenfor planforslageter ønsketom å fortette på Steia,
og utnytte området mest mulig, og best mulig.
Planprosessen
er slik at enhverkan kommemed forslagtil utvikling av området.Deretter må
forslagenevurderes,og avveies,det er fordeler og ulempermed alle forslagene.
Det er plassfor dennetype bygg i bakken,og det vil væreopp til utbyggereå realisereplanen.Men,
det vil ikke skjenoe uten i samrådmed grunneier.
Alvdalkommuneønskerå ha åpneog inkluderendeplanprosesser,og planenblir sendtut til alle
berørte,som kan kommemed sineuttalelser.Dalenhar tidligere kommetmed innspill til planenved
varslingom oppstart av planarbeidet,jf. brev datert 23.09.15,til naboerog berørte parter. Planen
var ute på høringfør den ble delt opp, og skalnå leggesut på nytt etter at planener delt opp og
endringerer gjort i henholdtil innkomnemerknader.

CoopOppdalSA,22.10.15
«I Planbeskrivelsens
pkt. 4.2 – Sammendragav forhåndsuttalelser,er det under innspill fra COOP
Oppdali brev datert 28.10.13utelatt kulepunkti saksfremlegget:
Nivåsenkingav gateløpmå unngåspå grunn av allerede utfordring med høyderpå
parkeringsplass/inngangsparti
for CoopPrix.
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Dette er svært viktig for osspå grunn av alleredestor høydeforskjellfra gateplanopp til vårt
inngangspartimed trapp.»
Rådmannensvurdering:
Høyderpå gateplanskal ikke bestemmesi reguleringsplanen.

Beboerei Steigardssteigen,20.10.15
Påpekerat gangvegenpå hjørnet av kirkegårdstomtasom forbinder Steigardssteigen
med
Jernbanetomtaikke er tegnet inn på plankartet.Dennevegener etablert og benyttesi dag av
beboernei Steigardssteigen
som forbindelseslinjetil Steia.Vegener ogsåmye benyttet av andre,
blant annet skoleeleveri nærområdet.
Ved tidligere muntlig kontakt med representanterfor kommune,er vi blitt forsikret om at denne
gangvegenfortsatt skalværeder. Vi ber derfor om at vegenblir innarbeideti plankartet på
permanentbasis,slik at vi fortsatt kan benytte den til sentrumsfunksjonene,som jernbane,butikker
og offentlige kontorer. Det bor mangeeldre menneskeri Steigardsteigen,og en lett og trafikksikker
adkomsttil Steiavil forenkle hverdagenfor de fleste.
Rådmannensvurdering:
Det er viktig med godegangforbindelserpå Steia. Forå ha gi bedremulighet for utvidelseav
kirkegårdensikresdennegangadkomsteni bestemmelseneog ikke i kartet. Dette gjør at
gangadkomstenkan flyttes, men ikke fjernes.

Alvdal turforening, 03.11.15
Henvendelseangåendeinfotavle for turer i Alvdal.
Rådmannensvurdering:
Dette er et tiltak, dette hører hjemmei en handlingsplan.

Steiaeiendom, 17.11.15
Antall etasjerpå eksisterendebygningerbør ikke overstigedagens2 etasjerover bakkeplan.
Handelsstandenpå Steiaer sværtopptatt av hvor tilgjengeligbutikker og annennæringsvirksomhet
er for våre kunder.Dette dreier segom antall parkeringsplasser,
tilgjengelighetfor disseog avstand
til butikker. Det er svært viktig at det er flest mulig godeparkeringsplasser
på Steia,at disseligger
nær butikkeneog at adkomstener enkel,godt skiltet og skaperet trygt trafikkbilde.
Flereoppsittere skali fremtiden rehabilitere,male eller gjøre andre ting med sinebygg.Vi ønsker
derfor noen retningslinjerfor fargevalgog andre estetiskeutforminger på eksisterende
bygningsmasse
på Steia.
Handelsstandpå Steiaønskerfortsatt tilgjengeligog trygg adkomstfor vareleveringtil kjelleretasjen
på baksidenav butikklokalene.
Rådmannensvurdering:
Antall etasjerskal ikke overstigedagens2 etasjerover bakkeplan.Det presiseresi bestemmelsene
pkt. at 3 etasjerer med kjelleretasje– sokkel– som dagens.Defineres med kotehøydepå husene.
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Parkeringsplasser
utenfor næringseiendommene
blir som detaljplanlagti Steia– prosjektet.Skiltplan
for Steiaskalleggestil grunn for videreskilting. Vareleveringskal fortsatt skjepå baksidenav
butikklokalene.

Astrid og Embret Mellesmo, 08.01.16
DersomRørosbanenblir elektrifisert, vil flere godstogkjøre gjennomsentrum og delviskommetil å
sperrefri adkomstmellom øvre del (kommuneadministrasjonen)
og nedre del (forretningsdelen)i
sentrum. IfølgeJernbaneverketshandlingsplan2014-2017(den reviderte del), vil Dovrebanenbli
prioritert som persontogbane,uansett vil derfor flere godstoggå på Rørosbanen.Jfr. Utredningom
Rørosbanen11.12.2015til Samferdselsdepartementet.
For å unngåbilkøer i sentrum bør derfor reguleringsplaneninneholdeopprustningav
jernbaneundergangene
ved nordendenav området FV681 og ved SynnøveFinden(Sjulhusvegen)til
gjennomkjøringshøyde
på minst 420 cm. Dermedfinnes brukbareomkjøringerfor biler.
Enbør vurdere om det kan lagesfotgjengerover/under-gangerved Alvdalstasjonsom ikke sperres
ved togpasseringer.
Gjennomgåendelangegodstogvil ogsålageen del støy. Det bør foretas støymålingerpå
strekningenegjennomsentrum.Selvom mangegodstogblir fremført om natten, bør støyskjerming
leggesinn i planen.Problemeneved at jernbaneovergangene
kan bli stengt i lengreperioder,
manglendeomkjørings-vegerog støy,er felles for tettstedene i Nord-Østerdal.Dennesakenkan best
løsesi fellesskapfor alle kommuneneog Jernbaneverket.
Rådmannensvurdering:Dette er en arealkrevendeløsning,som ikke er vesentligfor
trafikkavviklingenpå Steia.Innspilletspillesover til politisk nivå / regionrådet.
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SAMMENDRAG
AV UTTALELSERETTERANDREGANGSHØRING
«Detaljreguleringfor Alvdalsentrum – Steiavest» ble lagt ut til ny høringog offentlig ettersyn i
tidsrommet 17.06.2019til 26.07.2019,grunnet langtid fra første gangshøring.
Det kom inn 11 merknader:
Tirill Langleite
NVE
Alvdalungdomsskole
BaneNOR
Fylkesmanneni Innlandet
BFByggAlvdal
AasaLiv Dalen
Statensvegvesen
Enhetfor kommunalteknikk
Alvdalsokneråd
Hedmarkfylkeskommune

13.06.19
18.06.19
24.08.19
08.07.19
12.07.19
24.07.19
24.07.19
26.07.19
26.07.19
29.07.19
12.08.19

Av disseer én innsigelse,fra Statensvegvesen.

Innsigelse
Statensvegvesen,26.07.19
Planavgrensning
I planforslageter deler av rv. 3 innlemmet i planforslagetved Kvernbekkdalen. Dette dreier segom
arealer,slik SVVtolker det, knyttet til Kvernbekkenskryssingav rv. 3 og slik det fremgår av
planforslaget;«for å ta inn i segrv. 3 og regulereinn avkjøringsfelttil Steiasørfra».
Statensvegvesenforutsetter at planenfølger planavgrensningen
slik det fremgikkav
oppstartsvarsele
t og skissei planbeskrivelsen(jf. fig 1 under kap 3.1),og at fremlagt planforslag
tilpassesreguleringsplanfor Rv3- Alvdaltettsted, Kvennbekkdalen– Steimoslettaav 25.03.13.
1. Statensvegvesenfremmer innsigelsetil planområdetsavgrensningda plan avgrensningen
slik den fremstår nå, griper inn i nasjonaleinteresserknyttet til rv. 3.
2. Statensvegvesenfremmer innsigelsetil etableringav kulvert under rv. 3 ved Kvernbekkenpga
manglendevurderingerav konsekvensersom berørernasjonaleinteresser, samt dialogi forkant av
planprosessen.
Rådmannensvurdering:
Merknadentas til etterretning.Plankarteter justert i tråd med merknaden.KulvertenunderRv.3 er
tatt ut av planen.Innsigelsenløst i brev datert 14.10.19.
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Offentlige merknader
Statens vegvesen,26.07.19
1. Om planforslaget
Statensvegvesenstiller segi utgangspunktetpositiv til planforslagetsom helhet og hensiktene
knyttet til planen.I uttalelsentil planforslagetfor hele Steiasentrum datert 04.11.15 uttrykte SVVat
det er positivt at det leggestil rette for utvikling av Steia,sett i lys av de nasjonaleføringene,samt
gode sammenhengende
gang- og sykkelløsningermed tilhørenderekkefølgebestemmelser.
SVV
mener det er positivt at det leggestil rette for å styrke og utvikle Steiamed tilhørende
sentrumsfunksjoner.Stedsutviklingsprosjektet
på Steiala grunnlagetfor dette, og det er etter vårt
syn viktig å byggeopp under dette arbeidet og de mulighetenesom mulighetsstudiethar presentert.
2. Handelog næring
Bestemmelseneknyttet til arealenesom er foreslått regulert til kombinert bebyggelse- og
anleggsformål,som ogsåtar opp i seghandelsvirksomhet,er lite konkreteog angir ikke hva
slagstype handeldet er snakkom. Statensvegvesenforutsetter at dissekonkretiseresytterligere.
Slikde fremstår nå åpnesdet bådefor plasskrevendeog detaljvarehandeli
sentrum.Dette angårogsånæringsarealene.Vi merker ossat vedlagteplankart ikke stemmer
overensmed bestemmelsenefor områdeneBFK1- da det i plankartet ikke fremkommer at dette
ogsåer arealerfor boligbebyggelse.Vi ber om at dette rettes opp.
3. Kryssingunder rv. 3 / kulvert over Kvernbekken.
Forslagom kulvert under rv. 3 / over Kvernbekkener et forhold som har kommet inn sent i
planprosessen(jf. oversendelsesbrevettil planforslaget).Dette forholdet ble ogsåtatt opp ifb med
detaljreguleringsplanenfor Storsteigen(07.01.15).
SVVuttalte i forbindelsemed detaljreguleringfor Storsteigenat: «Kvernbekkenskryssingav Rv.3
ligger utenfor planområdet.SVVhar ikke befart kulverten og er foreløpigukjent med
dimensjonenepå den. Det er for tiden store og økendeutfordringer knyttet til ekstremvær,
hvor store nedbørsmengderover kort tid fører til at vegerblir oversvømtog utgravd,ofte
som en følgeav at kulverter og stikkrennerikke kan ta unna vannmassene.Med det som
bakgrunn– og at Rv.3 har en spesieltviktig transportfunksjonsom nasjonalhovedveg- er
det ikke tilrådelig å begrenseåpningenfor vannføringi kulverten for Kvernbekkenunder
Rv.3».SVVopprettholder dette synspunktetpå etableringav kulvert under rv. 3 ved
Kvernbekken.
I planbestemmelsenetil Storsteigen-planenstår følgende:
«§ 5.2 Turvei(GT1).
TurveiGT1er en videreføringav gang/ sykkelveiSGS1og o_SKV1fra renseanleggetog opp langs
Kvernbekkenmot Rv.3. Stienvil kunnekoble sammenStorsteigenog Steiaunder Rv.3 i forbindelsen
med kulvert for Kvernbekken.For at denneskalkunne etablereskrevessamarbeidmed Statens
vegvesen».Statensvegvesenkan ikke se at det har vært forsøkt å opprette dialogfor å drøfte en slik
løsning,og vi mener at dette i så fall bør gjøresi forkant av et reguleringsplanarbeid.
SVVfrarådet en slik etableringi forbindelsemed Storsteigen-planen,og ser at det vil måtte kreves
omfattende utredninger for at en slik løsningskalkunnerealiseresmtp flom og forholdet til rv. 3.
Etableringav kulvert under rv. 3 i et flomutsatt områdeberører nasjonaleinteresser.SVVser
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fordelenemed å etablere en gangforbindelseher, men dette tiltaket krever en helt annentilnærming
til å komme frem til en løsningenn som et forslagsent i en planprosess.
4. Støy
Ved eventuell nødvendigstøyskjermingvil SVVpresisereat støyskjermingvil være utbyggers
ansvar.
5. Annet
SVVminner om at for alle tiltak som berører riksvegeller fylkesvegskaldet utarbeides
byggeplanog vurderesbehovfor gjennomføringsavtaler.

Rådmannensvurdering:
1 Tastil orientering.
2. Handelog næring.Merknadentas til etterretning.
3. Kryssingunder Rv.3over Kvernbekken.
4. Støy– tas til orientering.
5. Annet– tas til orientering.

NVE,13.06.19
1. NVEviserinnledningsvistil del 2 der det fremgårav planbeskrivelsenat NVEhar godkjent
rapportenefor flom- og vannlinjeberegningerog erosjonfra HydraTeam.NVEgjør oppmerksompå at
de ikke kvalitetssikrerflomrapporter i forbindelsemed ny utbygging.
2. I planbeskrivelsenkap. 3.2. er det identifisert et aktsomhetsområdefor jord - og flomskredi
Kvernbekken.Dette aktsomhetsområdetvar ikke omtalt da planenvar på offentlig ettersyn
23.09.2019.(2018,saksbehandlers
kommentar.)NVEville normalt hatt innsigelsetil planene(både
del 2 og del 3) dersomvi haddeoppdagetdette den gangen.Planprosessen
har vært preget av
oppdelingav planområdetm.m., slik at det har vært utfordrende f or NVEå ha oversikt.Men vi
forventer at kommunensørgerfor at det blir gjennomførtnødvendigkartleggingav skredfareni tråd
med sikkerhetskravenefor skredi byggtekniskforskrift (TEK17)§ 7 - 3 og NVEsveileder8/2014 Sikkerhetmot skredi bratt t erreng før planenvedtas.
3. Planen(del 3) var på regionalt planforum for Hedmark22. mai 2019.Der ble det beskreveten
løsningfor Kvernbekkenunder Sjulhusvegenmed gangristerover bekken,jf. § 4.5.7.i
planbestemmelsene.Det er viktig at en slik løsning planleggesmht. løsegjenstander(kvist ol.) i
bekken.Vedlikeholdsrutinerved ev. inntaksristel. må komme klart frem av planbestemmelsene
.
Rådmannensvurdering:
1. Kommentarentas til etterretning.
2. HydraTeamhar vurdert og kartlagt skredfarenei Kvernbekkeni ny rapport, datert 02.09.19, samt
flomlinjeberegningerdatert 20.12.19.
3. Kulvertentas ut av planforslaget.
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BaneNor, 08.07.19
Skypemøte14.05.19med planavd.og tekniskavdelingfor å avklareat innsigelsenvar formelt avklart
for Steia vest. Dette ble presiserti brev datert 15.11.19.

HedmarkFylkeskommune,12.08.19
1. HFKpåpekerat det er uheldigmed høringsfristi sommerferien,og ber om utsettelseav
uttalelsesfristen.
2. Planbeskrivelsen
Fylkesdirektørenbemerkerpå generelt grunnlagat planbeskrivelseni liten grad beskriverde tiltak og
endringersom gjøresi planforslagetog virkningeneav disse.Dette medførerat det er unødvendig
komplisertå vurdere hvilke endringersom gjøres,hvorfor disseer gjort og hvilke konsekvenser de
har. Viseri denneanledningtil Plan- og bygningslovens§ 4-2 første ledd hvor det fremgårformalkrav
til utarbeidelseav planbeskrivelser.Planbeskrivelser
«skalved offentlig ettersyn ha en
planbeskrivelsesom beskriverplanensformål, hovedinnhold og virkninger,samt planensforhold til
rammer og retningslinjersom gjelder for området.»
3. Utviklingav Steia:
Fylkesdirektørenser positivt på at planenleggeropp til å styrke det historiskesenteret på Steia.
Planenleggertil rette for transformasjonav eksisterendebygningeruten at de mister sin historiske
identitet. Dette er i tråd med kommunedelplanenog følger opp ønsketom å videreutvikle
eksisterendehandels- og tjenestefunksjonerog eksisterendebruk, der en prioriter publikums- og
utadrettede funksjonerpå gateplan.
4. Vindusdekor:
Fylkesdirektørenmener at planbestemmelsener for lite konkret og vil værevanskeligå styre etter
for kommunen,i tillegg til at økt bruk av foliering av vinduer vil medføremer lukkedefasadermed
tilhørende negativekonsekvenser.

5. ByggeområdeN/OPT/FV
Planbestemmelsene
for byggeområdetN/OPT/FVer for lite konkret med hensyntil hvilkentype
næringsom tillates etablert. Dette vil kunne skapeinteressekonfliktermed randsoneområdene,
henholdsvisungdomsskolen,samfunnshuset,aktivitetsområder,idrettsanleggog boliger.
Fylkesdirektørenanbefalerat kommunenstrammeropp planbestemmelseneslik at
interessekonflikterunngåsfor å ivareta barn- og ungesinteresserog ivareta bokvalitetenog
folkehelsentil boligområdet.Ved å strammeopp planbestemmelsenvil kommunenogsåfå et bedre
planverktøyfor å styre utviklingenav området. Det kan ogsåmed fordel etablereset
parkbelte/parksonemellom områdenefor å dempenærvirkningeneav næringsområdet.
6. Støy:
Da detaljreguleringenfor Steiaøst (plan-ID 201205)ble lagt ut på offentlig ettersyn ble det påpekt at
det ikke er lagt inn støysonerlangsjernbanenog at planenbør inneholdekrav om tilfredsstillende
støyforholdi henholdtil T-1442/16. Fylkesdirektør
en mener at kommunenbør gjennomføre
konkretestøyvurderingerav jernbanen,enten gjennomdirekte observasjonereller digital
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kartlegging,og leggedissetil grunn for en støysonei kartet. Fylkesdirektørenmener ogsåat det må
leggesinn støysonerfor Rv.3.

7. Barnog unge:
Med hensyntil barn- og ungesinteresserdet i planforslagettatt inn planbestemmelse1-7 og 1.7.11.7.3hvor det fremgårkrav til ute- og oppholdsarealerog lekeplasser.Planbestemmelsene
er i stor
grad de sammesom i kommunedelplanen planbestemmelserpunkt 1.12 og 1.14.Det er i detaljert
form satt krav om lekeplasserog avstandtil disse,samt krav til sol og helningsgrad.I
planbestemmelse2.2 settesdet rekkefølgekravtil opparbeidelseav lekeplasserog
uteoppholdsarealeri tråd med planbestemmelse1.7 før ferdigattestkan gis.
Fylkesdirektørenforventer at kommunensetter planbestemmelserfor opparbeidelseav lekeplassi
tråd med «rikspolitiskeretningslinjerfor barn og planlegging»og KMD’sveilederT-2/08 «Om barn og
planlegging».Dette innebærerat planbestemmelsenetilpassesplannivået,at det setteskvalitetskrav
til opparbeidelsenmed hensyntil lekeapparaterog sitteplasser,og at planbestemmelsen2.2 sikret
opparbeidelseav lekeplasserfør boligenetas i bruk (brukstillatelse).
8. Vannmiljø:
Planforslagetivaretar vannmiljøetpå en tilfredsstillendemåte gjennomplan- bestemmelsene5.1.1.
«G1-7»??Fylkesdirektørenhar av den grunn ingenvesentligemerknadertil planforslagetang.ående
vannmiljøet.
9. Automatiskfredete kulturminner:
Fylkesdirektørenhar ingenvesentligemerknadertil planforslagetangåendeautomatiskfredete
kulturminner. Varslingspliktjf. kulturminnelovener ivaretatt i planensfellesbestemmelser
.

Rådmannenskommentar:
1. Høringsfrister gitt i henhold til krav fastsatt i plan- og bygningsloven.
2. Planbeskrivelsen
var ikke ferdig på det tidspunkt planenble sendtpå høring,og er nå
supplert/ferdigstilt.
3. Tastil orientering.
4. Vindusdekor.Rådmannenkjennerikke igjen formuleringeni merknadenfra fylkeskommunen,og
opprettholderinnholdeti denneformuleringen.Folieringutover 1/3 gjelder ikke ved utsmykning,men
dersomdet er andreforhold som tilsier et behovfor skjerming.
5. Merknadentas til orientering.Formåleter endret til næring/p arkeringsplass.Det betyr av offentlig
formål/skoleområdeer tatt ut av formålet, og det vil da ikke ha så mye å bety hvilkentype næringdet
vil værei framtiden,
6. Støysoner.Det er lagt inn støysonefor Rv.3. Mot jernbanener det ikke planlagt ny bebyggelse
nærmereenn 20 m. Foreslåttdispensasjonfra dette, for boligtomt BFS6var ei anbefalingfra
BaneNOR.Denneer nå tatt ut, og byggegrensaer satt til 20 meter her også.Tomtainngår i formålet
blågrønn-struktur.
7. Barnog unge– krav til ute- og oppholdsarealerog lekeplasser.Merknadentas til etterretning, og §
1.8 er endret i tråd med dette.
8-9: Tastil orientering.
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Fylkesmanneni Innlandet, 12.07.19
1. Støy:
Fylkesmannenba i sitt brev datert 21.12.15,kommunenvurdere eventuellestøykravlangs
jernbanen,da det må påregnesøkt transport og da særligav godsi tiden fremover.Det er ikke lagt
inn støysonerlangsjernbaneni mottatte planforslag.Planforslagetinnebærermuligheterfor
fortetting i eksisterendeboligområder.Det er innarbeidet en bestemmelse,§ 1.16,om støy.
Bestemmelsentilsier blant annet at: «Dokumentasjonav støyvurdering,samt eventuelleavbøtende
tiltak, skal følge vedlagtreguleringsplan.»Fylkesmannenantar at det er ment å stå: «skalfølge
vedlagt til søknadom rammetillatelseeller igangsettingstillatelse.»Fylkesmannenforutsetter at
dette endresfør vedtak av planen.
2.Barnog unge
Det er i forslagtil bestemmelser§§ 1.7.1,1.7.2og 1.7.3brukt sammebestemmelsertil planensom
kommunedelplanensbestemmelserpkt. 1.12 om lekeplasserog uteoppholdsområder,og pkt. 1.13
om fortetting. Forslagtil bestemmelserbør omskrivesslik at de passeri en detaljreguleringsplan.
Forslagtil bestemmelse§ 1.7.2 setter fysiskekrav til lekeplasserog uteoppholdsareali forhold til sol
og skjermingmot vind, forurensning,trafikkfare og støy. Fylkesmannensavnerkvalitetskravtil
opparbeidelsen,herunder lekeapparater,sitteplasserm.v. Vi minner om rikspolitiskeretningslinjertil
barn og planleggingpkt. 5 om krav til fysiskutforming. Retningslinjentilsier blant annet at det i
nærmiljøetskalfinnes arealerhvor barn kan utfolde segog skapesitt eget lekemiljø.Dette
forutsetter blant annet at arealene:- er store nok og egnersegfor lek og opphold - gir muligheterfor
ulike typer lek på ulike årstider - kan brukesav ulike aldersgrupper,og gir muligheterfor samhandling
mellom barn, ungeog voksne.
Vi minner ogsåom KMDsveiledertil de rikspolitiskeretningslinjerfor å styrke barn og unges
interesseri planleggingen,T-2/08, der det blant annet heter at arealersmalereenn 10 meter ikke
skalregnesmed ved beregningav arealeravsatttil lekeplass.Fylkesmannenforutsetter at
kommunenivaretar krav som stilles til lekeplass,jfr. rikspolitiskeretningslinjerfor barn og ungemed
veileder.
3. Samfunnssikkerhet
og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Fylkesmannens
vurderer at risiko- og sårbarhetsanalysen
dekkerminimumskravtil en slik analyse,
men oppfordrer kommunentil å vurdere om valgt analyseformer hensiktsmessi
g for å avdekke
risikoer og sårbarheter.Et eksempelpå mulig sårbarheter når planforslagetregulererområdet for
undervisning(o_BU)nært område for næring(BN).Eksisterendesituasjontilsier at dette ikke er ett
problem, men bestemmelsenesetter ingen avgrensningfor type næringsbebyggelse
som er tillat på
området. Risiko- og sårbarhetsanalysen
vurderer ikke dette. Fylkesmannenanbefalerat risiko- og
sårbarhetsanalyser
utformes på bakgrunnav DSBveiledersamfunnssikkerhet
i kommunens
arealplanlegging(2017).
4. Plankart
Fylkesmannenber kommunenvurdere om det er hensiktsmessigå regulereeksisterendetiltak
innenfor faresonefor flom. Dette bør gjøresmed utgangspunkti risiko- og sårbarhetsanalyse.
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5. Bestemmelser
Fylkesmannenber kommunenvurdere om bestemmelsenei stor nok grad sikrer at tiltak ikke fører til
uheldigekonsekvenser.Ett eksempelpå manglendesammenhenger at risiko- og sårbarhetsanalysen
leggertil grunn at det ikke skalgjennomførestiltak innenfor faresonefor flom (H320).
Bestemmelseneåpner for at tiltak kan gjennomføresinnenfor flomsonenedersomde er 0,5 meter
høyereenn høydenpå en 200-årsflom.Fylkesmannenleggertil grunn at fagmyndighetvurderer
dette i sin uttalelse.
6. Bestemmelseneangir ikke hvilkentype handelsom tillates, og slik det står nå åpnesdet bådefor
plasskrevendeog detaljhandeli sentrum.Typenæringsom tillates innenfor områdeN/OPT/FVer
heller ikke angitt nærmerei bestemmelsene.Næringsbebyggelse
kan skapekonflikt i forhold til
tilliggendeungdomsskole.Planbestemmelsene
fremstår mer som bestemmelsertil områdeplanmed
ytterligere krav til detaljreguleringenn til detaljreguleringsplan.Endetaljreguleringskalværeet godt
styringsverktøyfor kommunenved behandlingav byggesaker,og skalpå detaljnivå ogsågi
tilstrekkeligforutsigbarhetfor utviklingenav et område.Fylkesmannenforutsetter at
planbestemmelsenestrammesopp og gir klarereføringer for utviklingenav sentrumsområdetSteia
vest.
7. Planbeskrivelse
Fylkesmannenmener at planbeskrivelseni for liten grad beskrivervirkningerav planforslaget.Vi viser
i den forbindelsetil KMDsreguleringsplanveileder,
kapittel 3.4.3 om planbeskrivelser.
Rådmannensvurdering:
1. Støy:
«Dokumentasjonav støyvurdering,samt eventuelleavbøtendeti ltak, skal følge vedlagttil søknadom
rammetillatelseeller igangsettingstillatelse»er innarbeideti bestemmelsen§ 1.16 om støy.
2. Barnog unge
Merknadener tatt til etterretning. Bestemmelsene
§§ 1.7.1og 1.7.2er endret,og tatt inn i § 1.8.
3. Samfunnssikkerhet
og beredskap
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Arealenevidereførerdagensbruk. Formåleter splittet opp slik at det ikke lenderer kombinertformål
mellom næring/ skoleområde.Det er lagt inn rekkefølgekravom utomhusplanfor ungdomsskolenfør
veienkan leggesom ved SynnøveFinden,for å forbedretrafikksikkerhetenved skoleområdet.

4. Plankart
Flomsonener lagt 20 m fra bekkenpå beggesider.Det er flere metershøydeforskjellfra bekkenog
opp til gang- og sykkelveg(o_SGS2).
Rådmannen har endret formålsgrensenefor byggetiltakenebolig
(BFS4)og kombinertareal (B/T/F/K1)og næring(BN)i tråd med flomlinjeberegningen.Frittliggende
bolig (BFS4)har brent ned,og ligger inneklemtmellombekkenog jernbanen.Rådmannenanbefaler
at dette arealet tilbakeførestil naturområde.
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5. Bestemmelser
Jf. pkt. 4.
6. Merknadenom presiseringav bestemmelsenefor handelog næringtas til etterretning, det er
anført i bestemmelseneat det kun er snakkom detaljvarehandelpå Steia.
7. Planbeskrivelse.Merknadom bedrebeskrivelseav virkningeneav planforslagettas til etterretning.
Planbeskrivelsen
er skrevetom.

Andre kommunale merknader
Enhetfor kommunal teknikk, 26.07.19
Enhetkommunalteknikkskalgjennomføreutvidelseav Alvdalkirkegård. Det skaltas utgangspunkti
skisse«Fase1» utarbeidet ved Steiaprosjektetved prosjektering.
I planprosessenforholder planavdelingensegtil en avstandpå ca 17 m fra utvidet kirkegårdtil
nærmestesporsspormidte.
Dette betyr at det gjenstår8,2 m fra avgrensningkirkegårdtil eiendomsgrensentil BaneNOR.Dette
skalifølge parkeringsnormentil Byggforskkunne gi plasstil 45 graderskråparkering(5,2m)og en
adkomstveipå 3 m bredde.Et slikt parkeringsmønsterer beregnetfor trafikk i en retning, og det
krevesogsåsnuplassi endenav adkomsten.Snuplassvil her bety å snu foran gravplassens
garasje,og
kjøre tilbake i sammeadkomstvei.Skråparkeringgir ca. 70%så mangeparkeringsplasser
som 90
gradersparkering.Dette er teoretisketall fra parkeringsnormentil Byggforsk.
Ved skråparkeringi hele utbyggingsområdetslengde,vil det teoretisk væreplasstil 35 biler.
Enadkomstveimed breddepå 3m (4 ,5 m til BaneNor`sgjerde der det står i dag)vil være for smal
med hensyntil nødvendigadkomstfor store kjøretøy.Brøyting,henting container,nødvendigutstyr
til kirkegårdenmv.
For å få til en maksimalutvidelseav kirkegårdeninnenfor et begrensetområde,foreslåsdet derfor å
sette formålsgrensekirkegårdtil 15 m fra nærmestespormidtenordover fra BaneNORs
parkeringsplasser.
Og dermedikke leggetil rette for ca 20 skråparkeringsplasser
inn mot kirkegården
her. Videreå trekke inn formålsgrensekirkegårdvidere søroverfor å gi plasstil ca. 22
parkeringsplassermed 90 gradersparkering.
Rådmannensvurdering:Antall parkeringsplasser
totalt sett vil bli noe redusertut fra opprinnelig
planforslag,men vil gi en bedretrafikal løsning.
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Alvdal ungdomsskolev/ rektor Erik V. Jordet, 24.06.19
Jordetvisertil Opplæringsloven§ 9A-2, og påpeker at dagensutemiljø ikke oppfattes å væreet miljø
som fremmer helseog trivsel, og at Alvdalkommunesom skoleeierdermedikke fyller lovkravetslik
skoleplassenfremstår og brukesi dag.Det er ogsåviktig å ta hensyntil dette når det en gangskal
byggeseller utbedres,for selvda skaldet være et trygt og godt skolemiljø.
Jordethar følgendekonkretemerknader:
Trafikksikkerhet:
Innkjøringatil «Hesteskoen»må sperresfor trafikk og parkering.
Mot Findenmå det skilleshva som er gangveg,veg,parkering og skoleplass.
Mot Findenmå det innenfor Hesteskoenbli en fysisksperremot øst, og dennebør til dels være
«funksjonell»med tanke på skjerme/lagely, samt hindre at baller havneri vegen.
«Hesteskoen»bør «fylles»med aktivitet, samtidigsom ankomst/parkeringfor HCtil basseng
ivaretas.I tillegg til dette presenteresdetaljplanerfor skoleområdetsom ikke angår
detaljreguleringsplanen,
men kan iverksettesuavhengigav denneprosessen.
Rådmannensvurdering:
Kommentarentas til orientering.Det settesinn rekkefølgebestemmelse
i bestemmelseneom
utforming av skoleområdefør vegenforbi skoleområdetkan leggesom, jf. utførelseav tiltak i plan.

Andre
Alvdal sokneråd,29.07.19
Alvdalsoknerådhar genereltinnsigelserdersomdet i en reguleringsplanblir vektlagt
parkeringsplasser
fremfor utvidelseav kirkegården.Det er særligmulighetentil å feste gravplasser
ved sidenav hverandresom ikke ivaretas,regulert i gravferdsloven.
Soknerådethar ikke noe imot at granhekkenmot jernbanenfjernes og erstattesav et gjerdesom
hindrer innsynog støy fra omgivelsenerundt.
Soknerådetforeslårå ta vekk de foreslåtte parkeringsplassene
i den nordligeendenav området, det
vil si skråstilt,ev. langsgåendeparkeringsplasser
parallellemed BaneNORsitt gjerdenordoverfra
dagensparkering.Dette blir da areal for kirkegården.Søroverfra dette leggesdet opp til parkering
med 90 gradersvinkel,noe som vil gi den bestesamfunnsmessige
løsningen.
Det foreslåsat transportvegengjennomkirkegårdentas rett opp til det nåværendeområdet som er
foreslått til parkeringsplasser,
for å få frigjort hele gravfeltet mot nord til gravlegging(felt D). Delerav
dette brukesnå til transport.
Kirkegårdsarbeideren
må ha et områdetil deponi for overskytendemassefr a kirkegården,Dette er
tenkt anlagti nordendenbak det gamlerøde huset,og adkomstdit anleggespå baksidenav den kvite
garasjen.Dette vil frigjøre området nord for kirkegårdensom i dag er regulert til kirkegårdtil
utnyttelse til gravplassser.Det har fra tidligere vært en gangveifra boligenei området opp i sentrum.
Dennebør anleggeshelt i nordendenved gjerdet til den private eiendommerder, og nåværende
trase for dennebør stenges.Det kan ogsåsettesopp et gjerdemellom deponi og gangveislik at disse
holdesadskilt.
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Alvdalsoknerådønskerpå sikt å kunnerive det gamlerøde huset for så å byggeet tilsvarendehus i
forlengelsenav den kvite garasjen.Dette vil forskjønneområdet, og søppelkontainerensom står der
kan flyttes tilsvarende.Det bør imidlertid være fremkommeligfor lastebilsom kan tømme denne
kontaineren.
Rådmannensvurdering:Den delen av merknadensom angårreguleringsformålettas til etterretning.
Denneer etter hva vi forstår sammenfallendemed forslagetfra teknisketjenester, utarbeidet av
Norconsult.

Private merknader
BFbyggAlvdal, 19.07.19
BFByggAlvdaleier bygningensom står på gnr/bnr 9/17 – benevntsom B/T/F/K4i
reguleringsbestemmelsene.
VeienSkulbakken,o_SKV3går i dag over denneeiendommen,Ved en ev
fremtidig utbyggingav kan veien komme i konflikt med utnyttelse av tomten. BFByggAlvdalser det
derfor som positivt at det åpnesfor å flyte o_SKV3«utover mot Kvernbekken»(sørover),dersomdet
blir utbyggingi Kvernbekkdalensom krever dette.» (§ 3.9.1 i reguleringsbestemmelsene).
BFBygg
Alvdalhåper at dette ogsågjelder ved en eventuellutbyggingav eiendommengnr/bnr 9/17 og at
dette kommer tydelig fram i planen.
Det er i dag anlagtgangveiover gnr/bnr 9/17 som knytter Steiasammenmed området
Kvernbekkdalenog Steigenskole.For å få en hensiktsmessigutnyttelse av tomten bør det ogsåses
på alternativ plasseringav denne.Det er viktig for BFByggAlvdalå sikremulighetenebådefor
fremtidig utbyggingav tomten og adkomstentil Kvernbekkdalen.
Rådmannensvurdering:
Merknadentas til etterretning, og bestemmelsen§ 3.9.1endrestil: Det tillates at veien Skulbakken,
o_SKV3,flyttes utover mot Kvernbekkendersomdet blir utbygginginnenfor formålet
Kvernbekkdalensom krever dette, med forbehold om godkjentsøknadom byggetillatelse.Gangstien
er regulert etter dagensstatus.Dersomdet i framtiden blir aktuelt å rive bygningenpå
eiendommene9/17 og 9/156 må dette tas opp da.

AasaLiv Dalen,24.07.19
Dalenuttrykker stor frustrasjonover en langvarig planprosess,der hun gjennomsin sentale
plasseringpå Steiahar måttet ta del i flere prosjekter,mulighetsstudierog planforslaguten å vite
hvordandette skulleende.Dalenlurer ellers på den praktiskeforskjellenmellom det planforslaget
som var på på høringi 2015,og det foreliggende.
I 2015var forslagetat området skullegis formål BK/F/K,(Konsentrertboligbebyggelse
(leiligheter)/flermannsboliger/ Forretning/Kontor),mensdet i foreliggendeforslager åpnet for
B/T/F/K3som betyr Bolig(eneboliger eller konsentrertbebyggelse)/ Tjenesteyting(frisør, restaurant,
helsetjenester,mm) / Forretning/ Kontor.
AvslutningsviskonkludererDalenmed at et positivt tiltak i planforslageter å leggegang- og
sykkelveienunder Rv.3.
Rådmannensvurdering: Merknadentas til etterretning.
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Tirill Langleite,13.06.19
Merknadengjelder Kvernbekkdalen.
Forslag1.
DersomAlvdalkommuneønskerå skille ut tomt og benytte segav eksisterendebygningsmasse
i
henholdtil AD-hock-komiteensrapport for tomme kommunalebygg,vil det værenaturlig at all
eksisterende(gammelog ny) bygningsmasse
på skoletomten9/17/25 inngår i dette. Vi ser det ikke
formålstjenligfor pensjonistlandsbyplanen
å bare eie gamleSteigenskoleuten å ha tilgangtil
områdenerundt.
Forslag2.
Pensjonistlandsbyen
fester hele tomt 9/17/25. Alvdalkommunetilbys gratis tomteleie etter
nærmereavtaleog selvdrifter de ønskedebyggene(SFOmed mer) iflg. AD-hock-komiteensrapport.
Pensjonistlandsbyen
drifter gamleSteienskoleog områdene rundt. Vi ser positivt på et samarbeidi
forhold til aktiviteter i Kvernbekkdalen,det gamleskoleområdetog vei/infrastruktur.
AlvdalKommunefraskriversegfestekontraktermed OVFsom liggertil grunn på tomt 9/17/25 i
Kvernbekkdalen
. Langleiteer fort satt interesserti å overta festekontraktpå den gamle
parkeringsplassen
med tanke på aktivitet på Storsteigen,FjellregionensRidehallog AlvdalPrestegård.
Det jobbesintenst med å finne en løsningfor kulvert under RV3mellom Prestegårdenog
Kvennbekken
.
Rådmannensvurdering:
Rådmannenfinner forslagetinteressant,og vil fortsette dialogenmed Langleite.
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