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Formål
Alvdal kommuneønskerå utarbeideen ny detaljreguleringsplan
for Steimosletta
, jf. Planog
bygningslovens§ 12-3. Formåletmed reguleringenå åpnefor detaljvarehandelinnenfordet
alleredeetablertenæringsarealet
her.

Bakgrunn
Alvdal kommunehar over flere år værti prosessmed vurderingav om en skal tillate
detaljvarehandelinnenfor Steimosletta.Gjennomvedtakav samfunnsdelen
«Mot 2030»den
21.06.2018medordlyd: «Utvikle næringsarealetpå Steimoslettameddetaljvarehandeli
tillegg til serviceog reiseliv for å gi synergieffektfor andreetableringerinnenfordisse
næringsområdene.»,
ble det i prinsippetåpnetfor denneutviklingen.
Formannskapet
vedtokvidere i sak30/18,den 04.10.2018,følgende:
1. Rådmannenanbefaleroppstartav ny detaljreguleringfor Steimosletta,Plan-ID 201804.
2. Rådmannenanbefalerat plangrensaforholder segtil eksisterendeplangrensefor gjeldende
plan for områdetSteimosletta– Taverna,R 16, datert 11.9.2003+ utvidet areal for
fjernvarmeanleggtilhørendeAlvdal BiovarmeAS.
3. Vedtaketbegrunnesmedvedtakav samfunnsdelen
«Mot 2030»21.06.2018medfølgende
ordlyd: «Utvikle næringsarealetpå Steimoslettameddetaljvarehande
l i tillegg til serviceog
reiseliv for å gi synergieffektfor andreetableringerinnenfordissenæringsområdene.»,
samt
målsettingog strategierom jordvern i sammeplan.
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Planområde:
Steimoslettaligger ca 1 – 2 km fra Steia,
sentrumi bygda. Områdetstrekkerseg
ca. 750 m nordover,langsRv. 3 på
elveslettamellom Folla i vestog Glåma
i øst..A realeneer tilrettelagttil
næringsformålog er ikke lengeri bruk
til landbruksdrift.
Bebyggelsenbestårav eksisterende
næringsbebyggelse
i form av
Fjernvarmeanlegg,Tai Smile cafe,
TavernaAlvdal (hotell), Jafs
gatekjøkken,Teslaladestasjonsområde,
brannstasjon,to bensinstasjoner;
Cirkle
K Alvdal i nord, og YX -Alvdal i sør,
døgnhvileplasser
for vogntogog
Neslundkjøreskole.Ved Cirkle K ligger
en boligeiendomsom vil utgå som
boligeiendomnår nåværendeeier ikke
lengerhar behovfor denne.

Planområdetdefineresmed sammeplangrensesom gjeldendereguleringsplanSteimosletta–
Taverna,R 16. I tillegg leggesarealetrundt fjernvarmeanlegg
et tilhørendeAlvdal Biovarme
AS inn i næringsarealet,
jf. sak4/13 i Fastutvalg for plansaker,datert21.03.13.
Områdetdekkertotalt ca. 95 dekar.
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Dagenssituasjon:
Alvdal kommunerullerte i 2011 kommunedelplanfor Alvdal tettsted.Her ble det innarbeidet
bestemmelserknyttet til næringsområdene
på Steiaog Steimosletta.
Det ble konkludertmed at Steiavar sentrumsområdet
hvor de skulle foregådetaljvarehandeI,
og Steimoslettable «åpnet»og tilrettelagtfor annennæringi tråd med gjeldende
detaljreguleringsplanfor området.
I 2015søkteCOOPOppdalom å få etableresegpå Steimosletta.Det ble da bestemtat dette
krevdevedtakav ny kommunalplanstrategi,og samfunnsdel.I mars2018 ble
kommuneplanens
samfunnsdelvedtatt,og med knappestmulig flertall ble det vedtattat det
var ønskeligå åpnefor detaljvarehandelpå Steimosletta,noe som kreverny detaljregulering
av områdetmed endringav bestemmelsene.

Utfordringer:
En vesentligutfordringer å forsøkeå fremskriveresultatetav ei utbygging/ etablering av
detaljvarehandel
på Steimosletta,bådepå kort og lang sikt. Hvilken betydningvil dettefå for
Alvdal sentrum,Steiaer forsøktbelystgjennomkonsekvensutredning
en til kommuneplanens
samfunnsdelsomleggestil grunnfor detteplanarbeidet
. En annenutfordringvil væreå kjøre en
sågod prosessi planarbeidetat diskusjone
r landersamtidigmedat planenvedtas.

Rammebetingelserfor utarbeiding av detaljreguleringsplan
Nasjonalelover og forventningertil planlegging
Plan og bygningsloven
, 27.06.2008
Lov om naturmangfold, 19.06.2009
Nasjonaleforventningertil planlegging(T-1497), 12.06.15.
Statligeplanretningslinjerfor samordnaareal- og transportplanlegging,
26.09.14.
T-2/08 Om barnog planlegging
T-1442/2016Retningslinjer for behandlingav støy i arealplanlegging
Sektorovergripende
perspektiver
Regionaleplaner
Strategisknæringsplanfor Fjellregionen2009-2016
Kommunaleplaner
• Kommuneplanens
(KP) samfunnsdel,vedtatt2018.
• Kommunedelplan (KDP) for Alvdal tettsted, arealdelen,vedtatt2011.
• Kommunedelplan(KDP)for klima og energi,2010-2020
• Kommunedelplan(KDP) for folkehelse,2016.
• Reguleringsplanfor Steimosletta– Taverna,11.09.03.
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Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningslovener et verktøyfor å sikre en bærekraftigutvikling til bestefor denenkelte,
samfunnetog fremtidigegenerasjoner.Planleggingenskal fremmebalansemellom økologiske,
økonomiske,sosialeog kulturelle verdier.
Prinsippetom universell utforming og hensynettil barnog ungesoppvekstvilkårskal ivaretasi
planleggingen.Hensynettil estetiskutforming av omgivelseneskal ogsåligge til grunn.
Planleggingog vedtakskal sikre åpenhet,forutsigbarhetog medvirkningfor alle berørteinteresserog
myndigheter.Allmenhetenskal ha anledningtil å setteseginn i grunnlagetfor planvedtakeneog
medvirkei prosessenmedsinesynspunkter.Vesentligevirkninger av planforslagskal utredesog
beskrives,jf. Forskrift om konsekvensutredning.
Loven leggeropp til et systemfor helhetligplanleggingfor statlig, fylkeskommunalog kommunal
virksomhet.
Lov om naturmangfold:
Lovensformål er at naturenmeddensbiologiske,landskapsmessige
og geologiskemangfoldog
økologiskeprosessertasvare på ved bærekraftigbruk og vern, ogsåslik at den gir grunnlagfor
menneskenes
virksomhet,kultur, helseog trivsel, nå og i fremtiden.
Loven skal leggestil grunnfor all arealforvaltning.
Nasjonaleforventningertil kommunalplanlegging:
Nasjonaleforventingertil kommunalplanlegginger knyttet opp mot at kommunertar hensyntil
klimautfordringerog norsk energiomleggingspolitikki planleggingen.Det forventesplanleggingsom
gir økt folk ehelseog lavereklimagassutslippgjennombedretilretteleggingfor syklendeog gående.
Statligeplanretningslinjerfor samordnaareal- og transportplanlegging
Hensiktenmedretningslinjeneer å oppnåbedresamordningav bolig- areal- og transportplan
legging
og bidra til mer effektive planprosesser.
Planleggingav arealbrukog transportsystem
skal fremme
samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse,
god trafikksikkerhetog effektiv trafikkavvikling.
Planleggingenskal bidra til å utvikle bærekraftigebyer og tettsteder,leggetil rettefor verdiskapingog
næringsutvikling,og fremmehelse,miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster
og transportsystem
bør
fremmeutvikling av kompaktebyer og tettsteder,reduseretransportbehovet
og leggetil rettefor
klim a- og miljøvennligetransportformer.
T-2/08 Om barn og planlegging
Dette rundskrivetpresisererkommunensansvarfor at all plan- og byggesaksbehandling
ivaretar
hensynettil barnog ungesbehovfor godeoppvekstvilkårog nærmiljø.En av samfunnetsstørste
oppgaverer å leggetil rettefor at barnog ungevokseropp i tryggeforhold, medvoksenpersoner
rundt
segsomivaretargrunnleggendebehovog nærhet,og godeoppvekst- og nærmiljø.
T-1442/2016Retningslinjerfor behandlingav støyi arealplanlegging
Støy er et miljøproblemsomrammersværtmangemennesker.Støybidrar til redusertvelvære
og mistrivsel,og påvirker derfor folks helsetilstand.Formåletmeddenneretningslinjener å
leggetil rettefor en langsiktigarealdisponeringsomforebyggerstøyproblemer.
Retningslinjengir anbefalteutendørsstøygrenserved etableringav nye boliger og annen
bebyggelsemedstøyfølsombruksformål.Likeledesgis det anbefalteutendørsstøygrenserved
etableringav nye støykilder.
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Strategisknæringsplanfor Fjellregionen2009-2016
· Regionenskal ha et lønnsomtog framtidsrettanæringsliv.
· Økt antall arbeidsplasser
gjennomveksti eksisterendenæringslivog etableringav nye
virksomheter
· Økt tilflytting
- Ett tiltak er å aktivt arbeidefor etableringav størrevirksomheteri regionen
Sektorovergripende
perspektiver
Sektorovergripende
perspektiverer innsatsområder
på nasjonaltog regionaltnivå
som ivaretarviktige hensynpå tvers av fagområderog sektorer.Et viktig
grunnlagsdokument
er nasjonaleforventninger somer nevnt over, menkommunenes
planstrategierog kommuneplanervektleggerogsåsektorovergripende
perspektiver.
Folkehelse,livskvalitet og oppvekstmiljøfor barnog ungeer viktige perspektiversom
skal ivaretasgjennomplanarbeidet.Universell utforming og tilgjengeligheter ogsået viktig moment.
Dette er perspektiversomvil væretemai planen.Lokal utvikling, verdiskapingog næringsutviklinger
et annetviktig overordnetperspektivsom går rett i kjernenpå
detaljreguleringsplanen
og densf ormål. Planenvil i stor gradbidra til å påvirkeutviklingen av
lokalsamfunneti Alvdal.
het, der brukenav arealerog andrenaturressurser
vurderessammenmedsektorenesplanleggingog
økonomiskeforutsetninger.
KDP Alvdal tettsted,arealdelen,vedtatt 2011.
I henholdtil Plan- og bygningsloven§ 12-3 skal nye forslag til detaljreguleringinnholdsmessigfølge
opp hovedtrekkog rammeri kommuneplanens
arealdel.Forslagettil planendringbryter med
hovedtrekk,mål og bestemmelser
i kommunedelplanf or Alvdal tettstedfra 2011. Kommunedelplanen
skiller tydelig på begrepeneAlvdal tettsted,Steiahandelssentrum
og Det sentrumsnære
området
(Grindegga– Steia– Steimosletta.):
Alvdal tettsteder et attraktivt bygdesenterbådefor bosettingog etablering av arbeidsplasser.
Steiahandelssentrum
er styrketgjennomhandel,service,boområderog fritidsaktiviteter.
AksenGrindegga- Steia- Steimosletta(det sentrumsnære
området)er styrketgjennomhelhetligegrep
medhensyntil etableringog kommunikasjon.
I generellebestemmelser
og retningslinjerfor KDP Alvdal tettstedpresiseresat
Reguleringsplanfor Steimosletta– Taverna,11.09.03skal gjeldefremfor KDP.
KP samfunnsdel,2018
I forbindelseav vedtakav kommuneplanens
samfunnsdelble følgendevedtatt:
«Utvikle næringsarealetpå Steimoslettameddetaljvarehandeli tillegg til serviceog reiseliv for å gi
synergieffektfor andreetableringerinnenfor dissenæringsområdene.

KDP klima og energi,2010-2020
Alvdal kommuneskal arbeidefor å redusere klimagassutslippene
i tråd mednasjonalemål.
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Planstatusog vurdering av krav om konsekvensvurdering (KU)
Planforslageter i tråd med nylig vedtattsamfunnsdelsom viser retningfor videreutvikling i
Alvdal kommune.Samtidigbryter f orslagettil ny detaljreguleringbryter med hovedtrekk,mål
og bestemmelser
i den juridisk bindendekommunedelplanenfor Alvdal tettstedfra 2011.Her
presiseresdet ogsåat reguleringsplanfor Steimosletta– Taverna,R16, 11.09.03skal gjelde
fremfor KDP innenfordette området.

Det må derfor foretasen konsekvensvurdering
av planenskonsekvenserfor relevantemiljø og samfunnstema,
(herunderkommerutredningav relevanteog realistiskealternativer.),jf.
KU -forskriften §8a) og 10. Se vedlegg1.
I denneplanener det punkt 11j i vedleggII, «Andre prosjekter,Næringsbygg,herunder
kjøpesentresomikke inngår i pkt. 10b, bygg for offentlig eller privat tjenesteytingog bygg til
all mennyttigeformål» som slår inn, og utløserkrav til konsekvensutredning.
Ifølge KU forskriften § 8a) er det ikke krav om utarbeidingav planprogramfor reguleringsplanerfor
tiltak i vedleggII. Vi har likevel valgt å utarbeideet planprogram,da det er en ryddig og kjent
måteå synliggjørevidereprosess,medvirkningog framdrift på.
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Dette skal utredes i planprosessen
Rådmannensvurderinger av vesentligevirkninger for miljø og samfunn etter §10:
Rådmannenvurdererat planener i konflikt med/ stridermot
Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging(2014)og
Nasjonaleforventningertil regional og kommunalplanlegging(juni 2015).
De statlige planretningslinjenefor samordnetbolig-, areal- og transportplanlegginghar som
formål at planleggingav arealbrukog transportsystem
skal fremmesamfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse,
god trafikksikkerhetog effektiv trafikkavvikling. Planleggingen
skal bidra til å utvikle bærekraftigebyer og tettsteder,reduseretransportbehovetog leggetil
rettefor klima- og miljøvennligetransportformer.Planleggingenskal ta høydefor universell
utforming og tilgjengelighetfor alle, og ta hensyntil den delenav befolkningensom har lav
mobilitet.
Nasjonaleforventningertil regional og kommunalplanleggingleggerrammenefor
kommunesty
renesarbeidmed kommunaleplanstrategierog planermed formål å fremmeen
bærekraftigutvikling. Regionalog kommunalplanlegginger viktig for å begrense
energiforbrukog klimagassutslipp.Alle beslutningerom lokaliseringog utforming av
næringsvirksomh
et, boliger, infrastrukturog tjenesterpåvirkerenergiforbrukog utslipp i lang
tid fremover.Det er en forventingom at det settesav tilstrekkeligearealerfor
næringsutviklingsom ivaretarnæringslivetsbehov,og som er lokalisert ut fra hensynettil
samordnetbolig-, areal- og transportplanlegging.
Gjennomplanleggingenkan
fylkeskommuneneog kommuneneleggetil rettefor godelokalsamfunnog boligområder,
fysisk aktivitet og et mer helsefremmende
miljø.
«Menneskershelseer et resultat av lange og komplekseårsakskjedersomstrekkerseg
gjennomhelelivsløpetog der mangesamfunnsområder
berøres.Forhold somytre
miljøfaktorer,oppvekstforhold,bolig og boligmiljø, nærmiljøkvaliteter,tilgjengelighettil
ulike transportformerog mulighetfor sykkelog gange,tilgjengelighettil viktige og
grunnleggendesamfunnsfunksjoner
somskole,barnehageog helsetjenesterog mulighetfor
fysiskaktivitet er viktige for helsetilstandenog kan påvirkesav planer og tiltak.» (Fra
veilederenfra Klima- og miljødepartementetog Kommunal- og moderniseringsdepartementet
om når tilt ak i vedleggII skal konsekvens
utredes.)
DersomSteiasfunksjonsom møteplassreduseresvil det kunnepåvirkebefolkningens
folkehelse.Dette gjeldersærligdensårbaregruppensom ikke er mobil med egenbil, - dvs.
eldre,innvandrergrupperog andreuten førerkort,funksjonshemmede,
og hjerte- og
lungesyke.Mer biltrafikk betyr ogsåmindresykkel og gangefr a boligområdene,dvs. mer
forurensing,mer støy,økt trafikkfare, mindrefysisk aktivitet.
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Konsekvensutredningen
må visehvordanman kan ivareta hensynettil lokalsamfunnet,
folkehelse,trygghetfor barn og unge,møteplasser,nærmiljøkvaliteter,tilgjengelighet,
mulighetfor sykkelog gange,universellutforming,samten bærekraftigareal- og
samfunnsutviklingsomAlvdal kommunesbidrag til å forhindre alvorlige klimaendringer.

Det vil ogsåi løpetav vårenbli foretatten foreløpigkostnadsvurdering
av mulighetenefor
utbyggingav et kjøpesenteri Kvernbekkdalen,som skisserti mulighetsstudien utarbeidetav
Plan1i 2018.Dette somet ledd i konsekvensutredningen,
med å synliggjøreog vurdereandre
reellealternativer,

Andre generelle f orhold som vil være en del av planbeskrivelsen:
Beskrivelseav planområdet
Stedet
Landskap
Arealbrukog størrelse
Kulturminner og kulturmiljø
Grønnstruktur
Sosialinfrastruktur- Nærmiljø/bomiljøNærhettil boliger, skoler/barnehager,
lekeplasser,friområder,møteplass
er, kulturtilbud
Teknisk infrastrukturog miljø. V/A, strøm/fiber,overvannshåndtering,brannvann,
veier og trafikksikkerhet.
Fareområder– Flom, trafikksikkerhet,støy
Biologisk mangfold
Handelog næringsutvikling

Medvirkning og offentlig informasjon
Lovenskrav om medvirkningvil bli ivaretattgjennomhøringog vedtakav planprogrammet
som gir anledningtil å påvirke hvilke spørsmålsom bør tasopp i planprosessen.
Kommunen
leggeropp til at det skal avholdesminst ett informasjonsmøtei forbindelsemed utarbeiding
av planen.
Gjennomutarbeiding,høringog vedtakav planforslagetvil alle berørtefå ny mulighetfor å
kommemedmerknadertil planen.
Barne- og ungdomsrådet
, Eldrerådetog Rådetfor likestilling av funksjonshemmede,
vil bli
tilskrevetog bedtom innspill til planensikret på vanlig i tråd medplan- og bygninglovens
krav til varslingog behandling.
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Framdrift
Det skisseresfølgendeframdriftsplanfor planprosessen:
11. januar 2019
24. januar 2019
22. februar2019
28. februar2019
14. mars 2019
10. mai 2019

15. mai 2019
22. mai 2019
6. juni
2019
18. juli
2019
august/
september2019
september2019
september 2019

Varselom oppstart
Møte med regionalemyndigheter
Frist for innspill/merknadertil varselom oppstart/planprogram
Åpent møtevurderesetter ev. merknadertil planprogram
Vedtakav planprogrammet
Kostnadsvurderingav realistiskealternativer til etableringav ny
detaljvarehandelfremkommeti M ulighetsstudienfor Steia-Steimosletta
2018
Åpent møtemed presentasjonav planforslagettil førstegangsbeha
ndling
Drøfting av planforslageti Regionaltplanforum
Førstega
ngsbehandlingav planforslageti Formannskapet
Høring og offentlig ettersyn(6.uker)
Bearbeidingav planforslaget:(ikke fastsattdatofor poltiske møterennå)
Andregangsbehandlingav planforslageti formannskap
Sluttbehandlingog vedtak av planeni kommunestyret

Framdriftener skissertmed forbeholdom at prosessengår uteninnsigelser,og at
kostnadsvurdering
av realistiskealternativertil alternativertil etableringav ny detaljvarehandel
fremkommeti M ulighetsstudienfor Steia-Steimosletta2018f oreliggerinnen10. mai 2019

.
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