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1 Innhold

1.

Innledning

1.1

Bakgrunn

Ved behandlingav Kommuneplanens
samfunnsdel21.06.18ble det fattet vedtakom å åpne
for detaljvarehandelpå Steimosletta.
. Dette krevdeny detaljregulering,med endringav
bestemmelsene.
Formannskapet
vedtok den04.10.18å starteny detaljreguleringfor området.

1.2 Hensikten med planen
Hensiktenmed detaljreguleringener å åpnefor detaljvarehandelpå allerederegulertearealer.
Planenviser en helhetligadkomstsløsning
for området.Adkomsteneer planlagtslik at
sikkerhetshensyn
ved utrykning fra brannstasjonblir ivaretatt.Planenblir videreoppdaterti
samsvarmed faktisk og opparbeidetarealbruk.

1.3 Forslagstiller, eierforhold
Forslagsstillerer Alvdal kommune.Områdeter i hovedsaki privat eie, fordelt på flere grunneiere:
Kommuneneier delerav området,blant annetveieneinnenforområdet,og tomta der brannstasjonen
ligger.
1.4 Tidligere vedtak i saken
21.06.18, Kommunestyret,sak 33/18,vedtakav Kommuneplanens
samfunnsdel«Mot 2030».
Somen del av planenble følgendevedtatt:
«Utvikle næringsarealetpå Steimoslettameddetaljvarehandeli tillegg til serviceog reiseliv
for å gi synergieffektfor andre etableringerinnenfordissenæringsområdene.»
04.10.2018
, Formannskap
et, sak30/18,Prinsippsakom oppstartav detaljregulering.

1.5 Krav om konsekvensutredning
Arealet er unntattfra rettsvirkningi gjeldendekommuneplan,da reguleringsplanen
for
området,Steimosletta
-Taverna,Plan-ID R16, er gjeldendefor området.Arealet er avsatttil
Byggeområdefor reiseliv og service,bensinstas
joner, og kombinertformål Forretning,
reiseliv og service.Det er presisertat Detaljvarehandel/dagligvarehandel
ikke tillates innenfor
formålene.Det betyr at ny detaljreguleringikke er i tråd med overordnetplan, krever
vurderingetterForskrift om konsekvensutredning,
datert01.07.2017,§ 10.
Konsekvensvurderingen
lå som vedleggtil varsel om oppstart.Konklusjonenvar at tiltaket vil
kunnefå vesentligevirkninger for miljø eller samfunn,og at det ble ansettsom nødvendig
med utarbeidingav konsekvensutredning.Rådmannenhar valgt å utarbeideplanprogramfor å
synliggjøreutredningsbehovet,
planprosessen,
medvirkningog framdriftsplan.

2. Beskrivelse av planområdet
2.1 Beliggenhet
Planområdetligger på Steimosletta
, 1 -2 km nordvestfor Alvdal sentrum.Arealetligger på
elveslettamellom Glommaog Folla, inntil og vest for Rv. 3. Arealetomfatterca. 100 dekar,
og bestårav sandog grusavsetninger.

Fig. 1 Planområdet
Områdeter flatt og åpent,på elveslettamellom Glommaog Folla. Områdethar vært flomutsatt,

men flomverk fra 2015 langsGlommaog Folla sikret planområdetmot 200-års flom, etter
datidensstandardfor dette.

Arealet er opprinneliglandbruksareal,og er omkransetav fulldyrket mark på alle sider.
Etter reguleringtil næringsformåler arealettilrettelagtfor næring.Det er lite eller ingenvegetasjon
igjen i området,og dermedheller ikke registrertspesiellenaturverdierinnenfor området.Det finnes
heller ingenregistrertekulturminnereller kulturmiljøer innenfor området.

2.2 Dagensarealbruk og tilstøtende arealbruk
Arealeter stort sett utbygdbådei nord og i sør,mensområdetmidt på slettaer tilrettelagtfor
utbygging.

2.3 Eksisterendebebyggelse
Lengstsøri områdetligger YX bensinstasjon.Dennegrenseri nord til
Frich/Tavernahotell og kafeteria,Jafs
(gatekjøkken),Teslaladestasjonog stor
parkeringsplasser
for biler og busser. Vest
for YX ligger brannstasjon,og nord for
denneAlvdal biobrenselanlegg
(flisfyringsanlegg).
Nord for Frich/Tavernaer det tilrettelagt
for etableringav næringsvirksomhet,
med
unntakav detaljvarehandel.
Ut mot Rv. 3
ligger en LPG-stasjon(propangass),
arealet
vest for detteer tilrettelagtfor utbygging,
menså langt utenbebyggelse.
Nord for dettearealeter det tilrettelagtfor
trailerparkeingi vest,mensarealetmot Rv.
3 er bebygdmedhus somi daghuser
Neslundtrafikkskole.Endalengernord
ligger en boligeiendomut mot Rv. 3.
Denneskal fjernesi flg. eksisterende
reguleringsplan,noesom videreføresi ny
detaljreguleringsplanen.
Lengsti nord ved
Granrudnæringsbygger arealeti bruk som
bolig, verkstedog bensinstasjon.

Fig. 2 Dagensarealbruk

2.4 Trafikkfor hold
2.4.1 Kjøreatkomst
Arealetligger langsog inntil Rv.3. Det er i dag5 adkomsterinn til området,direkte fra Rv. 3.

Fig. 3. Dagensadkomsterinn til næringsområdet
Adkomsterfra nord til sør:
1. adkomster inn til Granrudnæringsbygg.
2. adkomster inn til Granrudnæringsbygg
/ bensinstasjonog til bolig gnr /bnr 7/445.
3. adkomster inn til intern kommunalveg vest for området.Herfra er adkomsttil 7/730,
Dæhlieeiendom,7/724Tronfjell eiendom,7/764 Nemi eiendomsutvikling,7/675 og 7/676
CoopOppdaleiendomAS, 7/752Alvdal biovarme,7/96 og 7/735Alvdal kommune,bl.a
brannstasjon.
4. adkomster felles adkomsttil Tavernaeiendom,Jafs,ladestasjonTesla,og biogassanlegg.
5.adkomster adkomstfra sør,inn fra rundkjøringtil samleveg/intern kommunalveg, samt
7/424 og 7/440,Alvdal autoservice,YX , v/Leif Arne Wålengen.
2.4.2 Trafikkmengde
Vegkartviser en ÅDT fra 2018på 4100kjøretøypr døgnpå strekningenforbi Steimosletta.Andel
langekjøretøyer 24 %.

2.4.3 Ulykkessituasjon
Den nasjonalebasen«Vegkart»fra Statensvegvesenviser at det er registrert6 ulykker utenfor

Frich/Tavernai periodenfra 1987til 1991.
25.10.19912 lettereskaddetteravsvingingtil venstreforan bil i motsattretning,P-plass(?)
17.07.19871 lettereskaddetteravsvingingtil venstreforan bil i motsattretning
14.01.1986,1 lettereskaddetterutforkjøring på høyresideav vegeni avkjørsel
08.10.1983,1 lettereskaddi sykkelulykke,venstresvingforan bil i sammeretning
27.09.1982,1 drept1 alvorlig skaddettermøteulykkemedmotorsykkel(4 armetkryss?)
17.11.19801 lettereskaddetteravsvingingtil venstreforan bil i motsattretning

Nord i områdeter det registrertén ulykke, der en personble lettereskadd(1998).

2.4.4 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Gang- og sykkelveilangsRv. 3 gir sikker ferdselfor myke trafikanterlangsområdet.

Inne i områdeter det uklare gang- kjørelinjer og parkeringi områdetrundt Frich/Taverna,
hvor de fleste fotgjengerehittil har oppholdt seg.Her er ogsåen del busserog storekjøretøy/
trailerepå vei inn og ut fra områdetsom gjør trafikkbildet uklart.
2.4.5 Kollektivtilbud
Det er ikke tilrettelagt for kollektivt rafikk langs Rv.3 området i dag.

2.5. Sosialinfrastruktur
Områdeter regulerttil næringsformål.Det ligger noeneneboligeri sør,langsFv. 691,
Krokmovegen, utenforplanområdet.Lengernord i områdetligger et par
landbrukseiendommer,
samten boligeiendomved Granrudnæringsbygg.Én bolig ligger
langsRv. 3 ved arealetsom er tilrettelagt for næring.Denneer planlagtfjernet.
Barn i områdetgår entenpå skolenpå Steia,ev. i barnehagepå Steiaeller på Plassen.
2.6 Barns interesser
Områdeter lite aktueltå oppholdesegfor barn og unge.Det er noe gang- og sykling langs
gang- og sykkelveienlangsRv. 3 på vei til skolenfor de barnasom bor innenfor4 km fra
skolenpå Steia.
2.7. Universell tilgjengelighet
Områdeter lite universeltutformet.Det er behovfor å kjøre bil til og fra området,noe somgjør arealet
vanskeligtilgjengelig utenbil, for unge,eldre,funksjonshemmede
og andresomikke har førerkort/
bil. For øvrig er arealetflatt, og vil kunnegjørestilgjengelig internt i området.

2.8 Infrastruktur
Områdeter tilrettelagtmed strøm,vann og avløp som er lagt i grunnenlangsdenkommunale
veienvesti området.Områdeter tilrettelagtfor alternativenergi,gjennomAlvdal biovarme
som har etablertsegbak Taverna.

2.9 Støyforhold
Arealet er støyutsattfra trafikken langsRv. 3. Støysonekartet
(Statensvegvesen)viser at
Rød sonegår ca. 20 m inn fra midtenav Rv. 3, Gul sonestrekkersegca 60 m inn fra midten av Rv.3.

I den rødesonener hovedregelenat bebyggelsemed støyfølsombruksformål (boliger) skal
unngås,mensden gule sonener en vurderingssonehvor ny bebyggelsekan oppføresdersom
det kan dokumenteresat avbøtendetiltak gir tilfredsstillendestøyforhold.
Retningslinjener veiledende,og ikke rettslig bindende.Vesentligeavvik kan gi grunnlagfor
innsigelsetil planenfra statligemyndigheter,blant annetfylkesmannen.

2.10 Luftforurensing
Det er ingenspesiellluftforurensingi området,men arealeter i perioderutsattfor støvfra Rv.
3 og tilgrensendelandbruksdrift
2.11 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) Eget vedlegg.
Arealethar værtflomutsattmed flom fra bådeGlommaog Folla. Flomforbygninglangsbegge
vassdraghar sikret elveslettamot 200 års flom.
Forurensingi grunnenkan forekommei forbindelsemedde to bensinstasjonene/verkstedrift.
Områdethar god beredskapi forhold til brann,da brannstasjonen
ligger inne på området.
Slokkevann?
Ulykkesrisikoener ikke stor, da det ikke er registrertulykker i områdetpå 28 år. Dette
skyldesantageligvis nedsatthastighettil 50 og 60 km/t gjennomområdet.

2.12 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Områdethar en viss verdi somrekreasjonsområde,
langsetter gang- og sykkelvegenlangsRv. 3.
Bådefotgjengere,syklister og hest/rytterebrukergang- og sykkelvegendaglig.

3 Planprosessen
Den 11.01.19ble det varsletoppstartmedplanprogramog konsekvensvurdering,
med frist for
innspill den 22.02.19.
14.03.19behandletFormannskapet
i sak10/19planprogrammetog gjordefølgendevedtak.
Alvdal kommunefastsetterplanprogramfor detaljreguleringav Steimosletta,Plan-ID
201804,revidert etter høring, og datert 05.03.19:

Planforslagetskal drøftesi Regionaltplanforumi forkant av førstegangsbehandling.
Det understrekesat planprogrammetkun tar stilling til prosessen,ikke innholdeti
reguleringsplanen.
Det kom inn 10 uttalelsertil varselom oppstartog 2 til høringav forslagtil planprogram.
1. Statensvegvesen(SVV), datert 21.02.19
I forbindelsemedvedtakav Kommuneplanens
samfunnsdeli mars2018 varsletstatens
vegvesenat det ville må påregnesinnsigelsei kommendearealplaner,dersomdet foreslåså
utvikle næringsarealetpå Steimoslettameddetaljvarehandeli tillegg til serviceog reiseliv.
SVVmenerdet er viktig å beholdeSteiasomkommunesenter,
framfor å spre segpå flere
steder.Detaljvarehandelpå Steimoslettaer i strid medSPR-BATP(Statligeplanretningslinjer
– Bolig-areal-transportplanlegging). SVVvarsler innsigelsedersomdet i den videre
planprosessblir lagt opp til detaljvarehandelpå Steimosletta.
Rådmannens
vurdering:
Gjennombehandlingenav kommuneplanens
samfunnsdel,sevedlagtesærutskriftfra
Kommunestyretsendeligebehandling av planen,er det gjort en grundigvurdering,med en
bredog åpenprosessder 43 innspill til planen,og over 800 underskrifterhar signalisertsin
holdningtil dettespørsmålet.De statligeplanretningslinjenefor bolig - areal- og
transportplanlegging
ble grundigdiskuterti denneprosessen,
og det lokale selvstyrevalgte
likevel å vedtaå starteprosessenmedå åpnefor detaljvarehandelpå Steimosletta.
2. Fylkesmanneni Innlandet(FMI) , datert 21.02.19
FM påpektealleredei forb. medettersynav kommune
planenssamfunnsdelen
de uheldige
virkningenedetaljvarehandelpå Steimoslettavil ha for utviklingenav Steia.Det er lite som
tilsier at Alvdal kan opprettholdesentrumsfunksjoner
bådepå Steiaog Steimosletta.
Det er gjort myefor å utvikle Steiatil et godt tettsted.FM påpekerviktighetenav at
kommunenvurderer konsekvensene
for tettstedetpå lang sikt. Det vil værenegativtfor å nå
målet om et levendesentrummedsentrumsnære
leiligheter nær dagligvarehandel,
kollektivknutepunktog kommunaletjenester. I Alvdal kommunesplan for folkehelsetrekkes
arealplanleggingfrem somen viktig strategii folkehelsearbeidet,
og det fremhevesat
folkehelseskal tas hensyntil i all arealplanlegging.Nærhettil hverdagsfunksjoner,
tilgjengelighetuavhengigav bil og korte avstandertrekkesfrem somavgjørendefaktorer for
å fremmeet aktivt hverdagsliv.Folkehelseplanen
påpekerogsåat andeleneldre vil økei
kommuneni årenefremover.Folkehelsemeldingen
(Meld. St. 19, 2014-2015) viser til at folk
har en tendenstil å flytte til sentrumsnære
områdernår de blir eldre. Alvdal kommunekan
derfor ventesegen økt tilflytting til sentrumsområdene.
God tilgang til servicefunksjonerog
butikkerer viktig for å stimulereeldre til å bevegeseg,og bidrar til redusertbruk av bil og
drosje.Helhetlig og langsiktig sentrumsutviklingmedfokuspå korte avstanderog lett
tilgjengeligetjenestervil bidra til å fremmefolkehelseog imøtekommeden økendeandelen
eldre i kommunen.
Det tidligere jordbruksarealetinnenforaktuelt planområdeble omdisponerti 1998
etter avgjørelsefra departementet.
Det fremgikkfølgendedepartementets
behandling:
«Landbruksdepartementet
kan akseptereat det aktuellearealettas i bruk til reiselivs- og
servicebedrifter,underforutsetningav at det planleggeshøyutnyttelsesgradav områdetog at
den øvrigedel av Steimoslettabeholdessomlandbruksareali et langsiktig perspektiv.»
Fylkesmannenforutsetterat planforslagetivaretar disseføringene.På lang sikt kan en
etableringav detaljvarehandelpå Steimoslettaføre til ytterligere behovfor arealer i dette
området,og leggepresspå omkringliggendejordbruksarealer.

FM ber om at det foretastrafikktellinger for å få kunnskapom denfaktiskesituasjonenmed
økt bilbruk medetableringav detaljvarehandelpå Steia,ev. at det vil bidra til å opprettholde
høy grad av bilbruk ogsåfor de somhar valgt å bosettesegsentraltpå Steia.
For øvrig strider forslagetmot Klimalovensomhar sommål å redusereklimagassutslippene
med40 % innen 2030,sammenlignetmedutslippenei 1990. nasjonaleplanretningslinjerfor
klima- og energiplanleggingog klimatilpasning,folkehelse,samfunnssikkerhet.
Fylkesmannenpåpekerviktighetenav å synliggjørekonsekvensene
for samfunnetpå sikt, slik
at maner bevisstsitt valg om utviklingsretningi KU: KU må visehvordanmankan ivareta
hensynettil lokalsamfunnet,folkehelse,trygghetfor barn og unge,møteplasser,
nærmiljøkvaliteter,tilgjengelighet,mulighetfor sykkelog gange,universellutforming,samt
en bærekraftigareal- og samfunnsutviklingsomAlvdal kommunesbidrag til å forhindre
alvorlige klimaendringer.
FM anbefalerat kommunenmelderplanenopp til Regionaltplanforum.
Rådmannens
vurdering:
Gjennombehandlingenav kommuneplanens
samfunnsdel,ble det utarbeideten
Konsekvensutredning
som gikk på alle de nevntetemaene.En utvidet konsekvensutredning
på dissetemaenevil ikke føre osslengrei denneprosessen,da temaenealleredeer grundig
diskutert.Det endeligesvaretvil vi ikke få før etter at utbyggingener gjennomført.
Gjennombehandlingenav kommuneplanens
samfunnsdel,sevedlagtesærutskriftfra
Kommunestyretsendeligebehandlingav planen,er det gjort en grundigvurdering,med en
bredog åpenprosessder 43 innspill til planen,og over 800 underskrifterhar signalisertsin
holdningtil dettespørsmålet.De statligeplanretningslinjenefor bolig - areal- og
transportplanlegging
ble grundigdiskuterti denneprosessen,
og det lokale selvstyrevalgte
likevel å vedtaå starteprosessenmed å åpnefor detaljvarehandelpå Steimosletta.
En utvidet konsekvensutredning
på dissetemaenevil ikke føre osslengrei denneprosessen,
da temaenealleredeer grundigdiskutert.Dette kommertydelig fram gjennomdenvedlagte
særutskriften.
Det finnesoppdatertetall for ÅDT langsRv. 3.
Planforslagetble presentertfor Regionaltplanforumden 22.05.19.Signalerfra Planforumvar
at Statensvegvesenvil opprettholdesin varsledeinnsigelseved varselom oppstart,dersom
planforslagetblir lagt fram for behandlingmed åpningfor å etablereforretning. De øvrige
partene,NVE og HedmarkFylkeskommuneog vurderteogsåinnsigelsetil planforslaget.
Dettepå grunnav usikker statusfor dagensflomsone(NVE), samtat forslagetstrider mot
Statligeplanretningslinjer for samordnetbolig- areal- og transportplanlegging
, og Nasjonale
forventningertil regionalog kommunalplanlegging.

3. HedmarkFylkeskommune
(HFK), datert 01.03.19
HFK påpekerat planendringenstrider mot Nasjonaleforventningertil regional- og
kommunalplanleggingog Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal- og
transportplanlegging.Planforslagetinnebæreret retningsskiftei planleggingenav
Alvdalssamfunnet.
Steiahar i dag potensialetil å bli et stedmedsterkidentitet og gode
sentrumskvaliteter.
Det er lagt nedbetydeligarbeid og ressurserfra private og offentlige

instanseri forbindelsemedstedsutviklingpå Steia.Hensiktenhar hele tide værtå utvikle et
sentrummedbakgrunni eksisterendestasjonog knutepunkt,styrkeeksisterendelokal
handelsvirksomhet,
restaureringav historiskebygningerog oppgraderingav der offentlige
uterommeneosv.Utbyggingmeddagligvarerpå Steimoslettaer tilretteleggingfor en
bilbaserthverdagsomvil måtteforventeså reduseresentrumsfu
nksjonerpå Steia,og
reversereutviklingenav Steiasomet levendesentrumi bygda,utenat tilsvarende
nærmiljøkvaliteteretablerespå Steimosletta.Virkningendet kan gi på livskvalitetog helsevil
derfor gjeldefor den samledebefolkningi Alvdal, og ikke værebegrensettil der særlig
sårbaregruppenesomer beskreveti planprogrammet.
Det er ingenSEFRAK-registrertebygg innenforplanområdet.Dersomdet underarbeidet
dukkeropp nyeretids kulturminnersomvil bli berørt vedgjennomføringav planen,må
verneverdienav disseavklares.
Det er ingenarkeologiskekulturminnerinnenforområdet.Det må likevel tas forbeholdom
eventuelleikke-registrertekulturminner,derav kulturminnerundermarkoverflaten.Følgende
tekstbesderfor innarbeideti reg.planensfellesbestemmelser:
«Dersomdet i forbindelsemedtiltak i markenoppdagesautomatiskfredetekulturminnersom
tidligere ikke erkjent,skal arbeidetstansesi den utstrekningdet berørerkulturminneneeller
deressikringssonerpå fem meter,Det er viktig at ogsåde somutfører arbeideti marken
gjøreskjent meddennebestemmelse.
Melding om funn skal strakssendesHedmark
Fylkeskommune,
v/ kulturminneavdelingen,
jf. Lov om kulturminner,§ 8, annetledd.»
Rådmannens
vurdering:
Uttalelsener kommentertunderuttalelsenfra Statensvegvesenog Fylkesmanneni Innlandet.
Hensynettil kulturminnerer innarbeideti bestemmelsene.

4. Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE), datert 17.01.19
NVE påpekerat planområdetligger innenforflomsonenfor 200-års fl om, og at
reguleringsplanenfor Steimoslettamå ivareta tilstrekkeligsikkerhetmot flom. For øvrig vises
det til div karttjenesterog veilederetil det videre planarbeidet.NVE er ogsådisponiblefor
faglig bistand.
Rådmannens
vurdering:
Detteer hensyneter ivaretattgjennombestemmelsene.

5. Coop Oppdal SA,Tronfjell EiendomAS,Dæhliehandelseiendom
AS,Taverna
eiendomAS,21.02.19
De fire grunneierneønskerå etableresegpå Steimoslettagjennomstore investeringersomen
er rimelig sikkerpå vil gi betydeligepositiveringvirkninger for Alvdal kommune.
Steimoslettaer i dag regulert til Forretning, reiseliv og service.Dette er typiske
sentrumsformålsomsignalisererat områdeter en del av Alvdal sentrum.Tavernaer en
møteplassfor lokalbefolkningenbådepå dag og kveldstidog bensinog serviceanleggsomer
etablertpå områdetbetjenerlokalbefolkningen.I tillegg retter dissevirksomhetene
segmot
trafikanter på Rv.3og ønskerderigjennomå tilby de veifarendede servicefunksjonersom
dissehar behovfor. Gjennomde utbyggingsplanersomforeligger for Steimoslettavedåpning
for detaljvarehandel,søkeren å utnyttedet potensialesomligger i vegtrafikkenpå Rv.3og en
har tro på at dettevil bidra positivt bådefor de somer etablertpå området i dag, for
investoreneog for lokalsamfunnet.

Alle aktøreneer derfor positiv til at Alvdal kommunenå har satt i gang en reguleringsprosess
somåpnerfor detaljvarehandelpå Steimosletta.For alle aktøreneer tilgjengelighetsærdeles
viktig. Det er derfor avgjørendefor å etablereseg- og investerepå området,at de avkjørsler
fra Rv.3somi dag ligger inne i vedtattereguleringsplaneri området,opprettholdesog at
disseavkjørslenegir direkte adkomsttil parkeringsplasserfor virksomhetenepå området. Det
er ogsåviktig at reguleringsplanenopprettholderdagenstrafikkløsningfor Tavernapå
nordsidenav anleggetsamtidigsomen finner en god trafikkløsningmot sør somlar seg
realisere.
Områdetbør reguleresmeden relativt høy utnyttelsesgrad,minimum 50%, og det må tillates
bygg i to etasjer.For flere av aktøreneer tilgang til parkeringsplasservesentlig.Det må
derfor ikke settesbegrensningeri antall parkeringsplasser.
Dagensbyggegrensemot Rv.3er akseptableog forventeså bli videreførti ny plan.
Aktørenesomønskerå etableresegpå områdeter innstilt på å bidra til lokal verdiskapning
gjennombruk av lokale råvarer og tjenester.I den grad det er mulig vil en ogsåsøkeå
harmoniserebebyggelsenpå Steimoslettagjennomutforming og uttrykk på bebyggelse.
Planprogrammetsier at en somen del av konsekvensutredningen
ogsåskal foreta en
kostnadsvurderingav mulighetenefor utbyggingav kjøpesenteri Kvernbekkdalen.
Vi kan alleredeher slå fast at ingen av aktørenesomønskerå etableresegpå Steimosletta
meddagligvarehandelunder ingen omstendighetervil etableresegi Kvernbekkdalen.
Rådmannens
vurdering:
Uttalelsener tatt til orientering.
Når det gjelderhensynettil avkjøringfra Rv.3 må detteavveiesmot trafikksikkerhet.Planen
vil etterstrebeen bedretrafikkmessigavvikling i områdetmellom Frich/Tavernaog Alvdal
A utoservice.

6. Erling Steigen
Steigenpåpekerhistorikkenbak gjeldendereguleringsplanfor Steimosletta,der
Landbruksdepartementet
og Miljødirektoratetvar på befaring av områdetog fastsloat
Detaljvarehandel/dagligvarehandel
ikke ville bli tillatt innenfordetteområdet.Det ville heller
ikke bli aktueltmedarealutvidelseutoverdetteområdetav hensyntil dyrket mark. Nærhettil
landbruketvil gi støv, støyog l ukt til de næreomgivelsene.Detaljvarehandeli planområdet
vil genereremer sammenblanding
av lokal-/gjennomgangstrafikk
i området,noe somer
uheldig av trafikksikkerhetsmessige
grunner.
Rådmannens
vurdering:
Uttalelsener tatt til etterretning..Hensynettil støv,støyog lukt er forsøktivaretattmed
etableringav vegetasjonsskjerm
rundt næringseiendommen.
Ved tydelig skilting inn til
områdetnord- og sør for planområdetvil en kunnekanalisereferdseleninn til den kommunale
vegenvestfor området.
Ny gjennomkjøringfra Taverna
Avkjøring via rundkjøringennord for området.

7. Tor Steimoeggen
, datert 22.02.19
Steimoeggen
påpekerproblematikkomkringdrift av tilgrensendelandbruksareal,herunder
støv,og lukt i forbindelsemedspredningav husdyrgjødselpå enguten nedmolding.Han viser
ogsåtil at Steimoslettaer sværtværutsattmedvind og kald trekk, somvil ha betydningfor
trivsel i området.

Rådmannens
vurdering:
Uttalelsener tatt til etterretning.Hensynettil støv,støy og lukt er forsøktivaretattmed
etableringav vegetasjonsskjerm
rundt næringseiendommen.

8. Berit G. Trøenog Erik Granrud, datert 22.02.19
Trøenog Granrud protestererpå det sterkestemot at en ev.vei rundt Jonstadog Circle K blir
lagt på derestomteareal,gnr. 7 bnr 445 og 755. En vei vil medførebetydeligeulemperfor
deresplaner om videreutviklingav næringstomten.
De anbefalerå gå i dialog medgrunneierav tilstøtendetomt, på nordsidenav derestomt, for
ervervelseav tomt til eventuellny vei. Dette vil medføreen relativt liten inngripeni dyrkbar
mark, menlegger til rette for videreutviklingav næringsliveti Alvdal. Kanskjeer det en ide å
droppeen eventuellvei?
Rådmannens
vurdering:
Uttalelsenforsøkestatt til etterretning.Det foreslåsfire ulike løsningerfor veiføring nord i
området.Påto av forslageneer veien er tatt ut av eiendommentil Granrudnæringsbygg.

9. Barnastalsperson,datert13.03.19
Miljøvern handlerikke bare om utslipp, jordvern og artsmangfold, menogsåom det fysiske
og estetiskemiljøet, og hvilket mellommenneskelig
klima barna skal vokseopp i. Hva blir
viktig for våre barnsbarn og barnebarn,og hvordanforvalter vi ressursenetil bestefor disse
menneskene?
Sommødreog fedre er barnevognframkommeligheten
vårt førstemøtemed
trafikkproblematikken,deretterer det trafikk vedog rundt barnehagen,så er det skoleveiens
mangefeller vi skal forholde osstil. Det er først når ungeneer litt eldre at vi skal bekymreoss
over hvor ungenebevegersegnår de er ubevoktet– hvor finner de «stedene»sine?
Med nyeAlvdal barneskole,og ungdomsskolen
tett ved,ville jeg trodd at foreldre i stor grad
ville ønskenærhetenog trygghetensomstasjonsbymiljøetpå Steiarepresenterer,bådei
forhold til skoletider,menogsåøve- treningstider.Dersomde ungeskal begynneå bevegeseg
viderened til Steimosletta,medstøyforurensing,trailere og bensinstasjoneri tillegg til
detaljhandel,ser jeg for megat det er en situasjonforeldre i mindre grad ønskerseg,bådeut
fra luften de pusterinn, trafikkbildet, og et genereltinntrykk av noesombærerdet utryggei
seg.
Med detaljhandelpå Steimoslettaleggesdet opp til en økt biltrafikk. Det er utbyggersønskeå
økeomsetningenvedå leggetil rette for handellangs vei. Økt trafikk er dermeden villet
utvikling, og det er neppetil bestefor barna.
Riksantikvarensortererunder Klima- og miljødepartementet.
For barn og unge,og
framtidigegenerasjoner,er det viktig å verneom den historiskestasjonsbyen,
bådesom
bruks- og leveområde,menogsåsomen viktig arena i forhold til reiseliv. Det førsteman
opplevernår man kommerhit er at detteer et unikt lite miljø, somvirker tiltrekkendeog
appellerende,og somforteller en historie om tidligere generasjonersstrev og utvikling. Det
er kjent at små,sårbaresentrumsm
iljøer settesi faresonennår sentralefunksjonerflyttes.
DersomSteiasbedrifter flyttesherfra, og vi ser et økendeforfall – hva skjer da? Hvembetaler
regningenfor et Steiai forfall?
Mye er gjort, meni forhold til trafikksikkerheter det fremdelesoppgaversomventer–
tryggerekryssingvedtoglinja, tilrettelagt og intuitiv gå- og sykkelferdsel.I forhold til

kulturminneaspektet,
tror jeg at vi har dissevalgene:Gjøre det Røroshar gjort, og satsepå
landsbymiljøetsomen samfunnsressurs,
eller gå denandreveien– i retning utvikling på
Steimosletta,og sedet sammeskjeher, somPlassenopplevdeetter at jernbanenkom.Vil det
væretil bestefor barna?
Jegtror mangevil væreenig medmegnår jeg sår tvil om hvorvidt Riksveg3 på noenmåteer
et godefor myketrafikanter. Men skal det først bli en annenetableringder, vil jeg på barnas
vegnebe om at det stilles krav i en konsekvensutredning
om en estetiskplan for Steimosletta
somen helhet,utarbeidetav fagfolk innenforbyplanleggingog arkitektur, og at det stilles
krav om tilretteleggingi alle ledd og på alle ferdselsårerfor sikkerog enkelferdseltil fots, og
på sykkelog spark.
En utbyggersomønskerå moderniseredriften, og somkonsekvens
potensieltsetterSteiai en
risikosone,bør få krav om å tilpassesegen slik plan for det tryggeog det estetiskgode,og
ogsåværemedog bærekostnadenevedutførelseav en slik plan.
Rådmannens
vurdering:
Uttalelsentastil orientering.Til sjuendeog sist er detteet politisk valg, og rådmannenhar
fulgt instruksenefra vårearbeidsgivere,politikerne.Sakener forsøktopplyst fra beggesider
sågodt som mulig før det skal fattespolitisk vedtaki saken.
10. Jordvernallianseni Hedmark
Jordvernallianseni Hedmarkber om å få oversendtdokument
er så snart oppstartblir
kunngjort.
Rådmannens
vurdering:
Henvendelsenble besvartmed at dennedetaljreguleringenkun omfattetregulerteog
opparbeidedenæringsarealer,
og ikke berørtedyrket eller dyrkbarmark.
Etter møtemed grunneiereog rettighetshaverehar detteendretseg,og Jordvernalliansen
er
sattpå lista over organisasjonermed interessefor saken.

Dialogsmøte med grunneiere og leietakere 15.05.19
Det ble det avholdtdialogsmøtemed grunneierneog leietakereinnenforplanområdet
15.05.19.De aller fleste grunneiernevar representert;
Granrudnæringsbyggv/ Berit G. Trøenog Erik Granrud
Tronfjell eiendomv/ JanInge Gjermundshaug(eier og leiertaker)
Circle K v/ MereteMorønningBirkelund, leietaker
Elven investv/ HansGunnarElven
TavernaAlvdal AS v/ PetterGullikstad
Coop Oppdalv/ Morten E. Stulenog «plankonsulent»PerSimensen
I tillegg møttefra Alvdal kommune:ordfører,varaordfører,rådmannog ass.rådmann,samt
tre fra planavdelingen.
De fremmøtteble organiserti to grupper,nordre og søndredel av planområdet.De to
gruppenetegnetderetterdirektei nn i forslaget til plankartsineønskerfor framtidig utvikling /
behovfor avkjørsler,parkeringmv.
Planavdelingenjusterteplankartog bestemmelser
på bakgrunnav innspill f ra møtet.Dette ble
oversendttil grunneierneog leietakerneden22.05.19med mulighet til uttalelsefør
ferdigstillelseav planen.

Følgendekommenterteplanforslaget:
1. Erik Granrudog Berit G. Trøen,datert23.05.19
2. Dæhliehandelseiendom,
datert23.05.19og 28.05.19
3. TavernaAS, datert24.05.19
4. CoopOppdalAS, datert 24.05.19
1. Erik Granrudog Berit G. Trøen:
Alt. 2 og 3 tar noe vei fra dereseiendom.Det er heller ikke tatt på avkjøringspilfra nord,
innkjøring i nord og utkjøring i sør via SKV2.
Alternativ 1 og 2: Den sørligeinn-/utkjøring bør leggesnærmereRV3 for ikke å miste
verdifulle parkeringsmuligheter
for Circkle K. Oppsummertforetrekkervi Alternativ 1, med
sørlig innkjøring litt nærmereRV3.
Rådmannens
vurdering:
Innspillet er tatt til følge i alternativ 2 og 3, der veienprimært er lagt utenomdereseiendom,
og medavkjøringsmuligheterfra denneinn til eiendommenfra nord.

For sørlig avkjøringvist i alternativ 1 og 2, er det alleredevist en minimumsavstand
fra
avkjøringfra Rv. 3 til ny avkjørselmot næringsarealet,av hensyntil trafikkflyteni krysset.

Alt. 1

2. Dæhliehandelseiendom:

Alt. 2

Dæhlieakseptererløsning1 og 2, alternativ3 vil væreen katastrofefor utnyttelseav hans
eiendom.I en e-post datert28.05.19oversenderhan sitt forslagtil avkjørselfor sin eiendom
BKB3:

Dettealternativetble tegnetinn i plankartet29.05.19.

Rådmannens
vurdering:
Det nyealternativ 4 tilretteleggerogsåfor en bedreløsningi avkjørselenvedhanseiendom.
Det er ogsået alternativ å styreall tungtrafikkinn på omkjøringsveieni alternativ 2, 3 og 4,
for ikke å blandestorebiler inn i den andretrafikkenut og inn av Rv. 3.

3. TavernaAS:
- TavernaAS påpekerat det begrensede
tomtearealettilsier at man kunnetenkeseget bygg
på fire etasjer,menser at det minimum bør åpnesfor 2 etasjer.Forslagom mønehøydepå
8 metervil ikke væremulig med dagenssaltak.De foreslårderfor en gesimshøydepå 7
meter, og en takvinkel på maks.25 %.
- På arealetlangsinnkjøringsveiensom reguleressom SKV2 er det anlagtladestasjonerfor
el-biler. Det er derfor ikke aktuelt med vegetasjonsskjerming
langsdennevegenmot
Taverna,noesom bør tasut av plankartet.
- Tavernasynesdet er positivt om adkomstenmellom BKB7 og BKB 8 stenges.
- Tavernaønskerfleksibilitet for plasseringav avkjøringspilerpå baksidenav bygget,og
foreslårsammeformuleringsom for planbestemmelsens
punkt 3.1.3.3og 4.
Rådmannens
vurdering:
Mulighetsstudiet(Plan1, datert 17.11.17)har konkludertmedat høyesttillatte byggehøyde
innenforområdetbør væremaks.kote 492, somer to meterlavere ennGrimshaugen.Dette
betyr at toppenpå Månerakettenforblir det høyestepunktet.Ut fra dette vil det kunnevære

mulig å byggeto etasjerut fra forslagetom gesimshøyde
7 m og saltakmedtakvinkelpå maks
25 grader. Dersomman tillater en bygningsbreddepå 25m vil dettegi en mønehøyde
på
12.8m.Kotehøydenpå Tavernasitt områdeer 479. +12,8m gir en mønehøyde
på kote491,8.
Dettevurdereså værefor høyt i forhold til Grishaugenog vil konkurreremeddenneom
oppmerksomheten,
noesomikke er ønskelig.Videre vurderesdetteå bli for høytforhold til
rammerfor framtidig omkringliggendebebyggelse.Rådmannenvurdereren kotehøydepå
maksimalt 490 somen balanserthøyde.
Vegetasjonsskjerming
opprettholdesi plankartet,da dettevil sikre en vissgrønnstrukturi
området.Utforming og omfangvil kunnediskuteresi situasjonsplan.
Fleksibilitet i avkjøringspilerog justeringav planbestemmelsene
i tråd medovenfornevnte
forslag er innarbeideti bestemmelsene.

4. COOPOppdalAS:
CoopOppdaler fornøydemed at innspillenetil plankartetfra møteter innabeidet,og har
kommentarertil bestemmelsen
e:
Punkt2.9 Sykkelparkering.
Kravet om 10 sykkelparkeringsplasser
pr 100 m2 syneså væreoverdimensjonert.
Punkt3.1.3.6Forretning/ Annennæring
Tar det for gitt at detaljvarehandelsortererunderforretning.
Ønsker9 m gesimshøydeda 8 m er for knapt.
Ønskerfleksibel løsningfor avkjørslerfra o_SKV2 og SKV2, sammeformuleringsomunder
3.1.3.3.og 4. er ønskelig.
Ønskerat vegetasjonsskjerming
tasut langsSKV2 og at det stilles krav om at situasjonsplan
skal vise beplantninglangsdenneveien.
Rådmannens
vurdering:
Punkt2.9 Sykkelparkeringjusterestil:
Krav om 10 sykkelparkeringsplasser
undertak pr 1000 m2 BRA.
Detaljvarehandelsorterer underforretning, Bestemmelsene
endrestil 9 m gesimshøyde
for
arealetBKB 3-6.
Avkjørsleneendresi tråd med3.1.3.3.og 4 for alle områdeneBKB1-8..
Når det gjelder vegetasjonsskjerm,
visestil rådmannensvurderingang. kommentarfra
Taverna.
Planforum 22.05.19
Den 22.05deltok Alvdal kommunei planforumpå Hamar.Fra kommunendeltok ordfører
JohnnyHagen,rådmannErling Straalberg,enhetslederPlan, byggeskog geodataog avd. ing.
Hilde Aanes.
RådmannenpresenterteAlvdal kommune,og de overordnedeproblemstil linger som
kommunenståroverfor. Det ble vist til de utredningersom er gjort i sakensanledning:
Utarbeidingav kommuneplanens
samfunnsdel,Mulighetsstudie,Kostnadsvurderingfor
etableringi Kvernbekkdalen.Kostnadsvurderingen
viser et reelt økonomisk
sammenligningsgrunnlag
mellom etableringpå Steiavs Steimosletta.
Enhetslederla fram de to detaljreguleringsplanforslagene
for Steiaog Steimosletta,som en nå
ønskerå få til en parallell behandlingav, for å synliggjørefordeler og ulempermedde to
løsningene.

Konklusjonenfra møtetvar at Statensvegvesenville opprettholdesitt varselom innsigelsefra
varselom oppstartav detaljreguleringmedformål å åpnefor detaljvarehandelinnenfor
Steimosletta,av hensyntil strid medStatligeplanretningslinjer for samordnetbolig-areal- og
transportplanlegging.
HedmarkFylkeskommunevurdererogsåå kommemed innsigelsetil
planforslaget,av sammegrunn.
NVE vurdererå kommemed innsigelsesidenhele områdetligger innenfor200 – års
flomsona.At det er etablert flomverk langsGlommaog Folla i 2015er ikke tilstrekkelig, da
detteer å betraktesom et «midlertidig»flomverk hvor det må iverksettestiltak lengstnord i
områdetom flommener tilstrekkelig stor. For etableringav ny bebyggelseinnenfordette
området,vil NVE kreve at det etablerespermanentflomverk, basertpå dagenssituasjoni
elvenemedtankepå oppmudringmedløsmasserog steinsom er i stadigbevegelsei elva.
Dettemå ogsåsesi sammenheng
med Elvesandjegeren
som har tilhold i Folla, og som er
avhengigav løsmassene
der. Hvor ofte og mye det er mulig å ta ut av dennemasseni Folla
bør etterhvert inn i en detaljreguleringsplan
for Folla.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnedeplaner
Kommunedelplan for Alvdal tettsted datert 29.09.11 var tydelig på presiseringen av
begrepeneAlvdal tettsted, Steia handelssentrum og Det sentrumsnære området
(Grindegga– Steia – Steimosletta.):
Alvdal tettsteder et attraktivt bygdesenterbådefor bosettingog etableringav arbeidsplasser.
Steiahandelssentrum
er styrketgjennomhandel,service,boområderog fritidsaktiviteter.
AksenGrindegga- Steia- Steimosletta(det sentrumsnære
området)er styrket gjennom
helhetligegrepmedhensyntil etableringav næringsområder
(unntattdetaljvarehandel)på
Steimosletta,og kommunikasjon.
I «Generellebestemmelser
og retningslinjer» for KDP Alvdal tettstedpresiseresat for
områdetSteimoslettaskal Regulerings
plan for Steimosletta– Taverna,11.09.03skal gjelde
fremfor KDP.

4.2 Fylkeskommunaleplaner
Fylkesplan for Hedmark(2008-2011(20)ligger til grunnfor utarbeidingav KDP Alvdal
tettsted.

4.3 Tilgrensende planer
Reguleringsplanfor Rv. 3, Alvdal tettsted– Kvernbekkdalen– Steimosletta,25.04.13.
Reguleringsplanfor Aukrustsenteretog Grimshaugen,27.10.11.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig- areal- og transportplanlegginglegger
føringerfor å sikre god steds- og byutvikling. Planleggingav arealbrukog transportsystem
skal fremmesamfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse,
god trafikksikkerhetog effektiv
trafikkavvikling. Planleggingenskal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder,legge
til rette for verdiskapingog næringsutvikling,og fremmehelse,miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster
og transportsystem
bør fremmeutvikling av kompaktebyer og tettsteder,
reduseretransportbehovet
og leggetil rette for klima- og miljøvennligetransportformer.
Nasjonaleforventningertil regional og kommunalplanleggingpåpekerat omstillingentil
lavutslippssamfunnet
innebærerat utslipp fra transportmå reduseresbetydelig.For å styrke
tettstedssentrene
er det vikt ig at kommunenehar en aktiv og helhetligsentrumspolitikkog
tilretteleggerfor etableringav bådeboliger, arbeidsplasser,
handelog servicefunksjoneri
sentrum.Kompakt by- og tettstedsutviklingvil bidra til økt aktivitet i sentrum,samtidigsom
korte avstandermellom bolig og dagligegjøremålgjør hverdagenenklere.God tilrettelegging

for gåendevil ogsågi økt aktivitet i sentrum.Kommunerog privat næringslivoppfordrestil å
samarbeideom sentrumsutviklingen.Nærmiljøeter viktig for helse,trivsel og oppvekst.Støy
og luftforurensingfra veitrafikk er denstørsteforurensningskilden.Gjennomplanleggingen
kan kommunenesikre trygge- og helsefremmende
bo- og oppvekstmiljøerfri for skadelig
støy- og luftforurensing.Kommuneneskal leggeprinsippene for universellutforming til
grunnfor planleggingav omgivelserog bebyggelse.

5 Beskrivelseav planforslaget
5.1 Planlagt arealbruk
5.1.1 Reguleringsformål
Listegisline

5.1.2 Gjennomgangav aktuelle reguleringsformål
Bebyggelseog anlegg
Planforslagetåpner for detaljvarehandelpå eksisterendenæringsareal.Det betyr at det i tillegg til
gjeldendeformål ogsååpnesfor forretning og eller kjøpesenterpå de områdenesom tidligere av
bensinstasjonerog Reiseliv/Service/T
jenesteyting.Områdeneblir da regulert til kombinerte formål.
Øvrigbebyggelseog anlegger eksisterendebebyggelseLPG-stasjon(Energianlegg),
Alvdalbiobrensel
(Fjernvarmeanlegg)
og Neslundtrafikkskole(Offentligeller privat tjenesteyting)
Kombinerte formål

1. Bensinstasjon/Vegserviceanlegg/
Næring
2. Bolig/Bensinstasjon/Vegserv
iceanlegg/Næring
3. Forretning/Næring
4. Forretning/Tjenesteyting/Næring
5. Energianlegg
/Forretning/Næring/
6. Forretning/Næring
7. Bensinstasjon/Vegserviceanlegg/Forretning/Næring

BKB1 (Granrud)
BKB2 ( «
)
BKB3, (Dæhlie)
BKB4 (Gjermundshaug)
BKB5 (Coop)
BKB6 (Taverna)
BKB7 (Wålengen)

Samferdsel
Offentlige veier (Rv.3, kommunaltilførselsvegvest i området)
Privateadkomstveier
Offentlig gang- og sykkelvei

Det foreslåså ryddeopp i adkomstenforan Taverna.Det medførerat YX bensinstasjonlengstsør i
områdetbør få åpnetopp adkomstensin fra Rv. 3 igjen, slik at det blir gjennomgående
trafikk
gjennombensinstasjonen.
Da kan adkomstenmellom Tavernaog bensinstasjonen
stenges.
Trafikksikkerhetenvil øke,totalt sett,ved denneløsningen.
Grønnstruktur
Vegetasjonsskjerm
Det reguleres inn en skjermingav områdetmot tilgrensendelandbruksområder
på tre av sidene,samt
mot riksveien,i form av et vegetasjonsbelte.
Det forslåsogsåen skjermingi eiendomsgrensene
eller
på tversav områdetfor å skjermemot vind, støy og støvfra omkringliggendeområder. Dissevil også
kunnefangeopp overflatevannog fungeresomfordrøyningsanlegg.

5.2 Bebyggelsensplassering og utforming
Bebyggelsenshøyde
I de nordreog midtre deler av områdetreguleresgesimshøyde
/ max. høydetil 9 m. I
sørendenav planområdetsettesdennegrensentil 8 m for å forholdesegtil Månerakettenpå
Grimshaugen,i tråd medanbefalingenei mulighetsstudiet.
BYA
Det tillates bebygd90 % BYA.

Boliger, leilighetsfordeling
Det liggerto boliger innenfor området, innenfor BKB1 og BKB3.
Boligeninnenfor BKB1 tillates videreført. Boligeninnenfor BKB3regulerestil fjerning. Det vil ikke bli
tillat med andre boliger/leiligheter innenfor planområdet.

5.2 Tilknytning til infrastruktur
Detaljplaner for tekniske anlegg(veg, vann, avløp) utformes i tråd med kommunens VA norm. Tomtene skal knyttes til vann/ avløpsnett som er tilgjengelig i sør/vestre del av
området. Videreutbygging av tekniske traséer vil følge adkomstveien langs områdets
vestre side. I detaljplanene skal tilstrekkelig slokkevann sikres. Bygg og installasjoner
for el- forsyning og kommunaltekniske anleggtillates oppført innen reguleringsformålet
(f.eks. trafo, pumpestasjoner).Framføring av elektrisitet, telefon mm. skal skje med
jordkabel. Ved etablering av nye, og utskifting av eksisterende stikkrenner, skal disse
dimensjoneres i henhold til statens vegvesenshåndbok N200.

5.3 Parkering
Parkeringfor næringensbehov,samt plassfor vareleveranser,snuplasserog snøopplag,skal løses
innenfor eget område.Parkeringsplasser
med mer enn 30 biler skaldelesopp med trær/busker.
Parkeringsanlegg
med 10 biloppstillingsplassereller mer, skalutstyresmed lademulighetfor el-bil
ved minst 10 % av plassene,minimum 1 plass.
5 % av biloppstillingsplassene
skalværeavsatttil parkeringfor forflytningshemmede.Disseskalha
best mulig plasseringi forhold til inngangtil bygning.
Forretningerskalha minimum 10 sykkelp-plasserunder tak pr 1000m2 BRA.

5.4 Trafikkløsning
5.4.1 Kjøreatkomst
Tilknytning til overordnet vegnett
Avkjøringfra Rv.3 til kommunaltilførselsvegved Granrudnæringsbygg,Tavernaog i rundkjøringa
lengstnord.

Utforming av veger.
Rv.3 er regulert med dagenssituasjon,6 m’s bredde.Det sammeer de andre interne vegeneinnad i
planområdet. Det reguleresinn alleredeopparbeideten adkomstveilangsvestreside av
planområdet.Veienskalbetjene bådeeksisterendeog nye byggeområder.Veienvil ogsåværeviktig
for å få til en strukturert parkeringfor tunge kjøretøyernord for Taverna,hvor bilene kjører av fra
riksveienvia ny avkjørsel,mensutkjøring skjer via adkomstveientil kryssi nord eller sør.
Den interne kommunalevegener markert med avkjøringspiler til de sentraleutbyggingsområdene
midt i området. Avkjøringenekan justereslangsformålsgrensa.Dette må visesi situasjonsplanved
byggesøknad.

Annenveggrunn– tekniskbenyttesi arealerder det forutsettes at tekniskeledningerog rør vil bli
lagt ned langsvegen.Nødvendigetekniskeinstallasjoner(pumpehus,trafo, ledningsnett)tillates
etablert her.
Det er eksisterendegang- og sykkelveglangsRv.3. Ny forbindelsefra denne inn til Krokmogjelen
reguleresogsåinn med bredde3 m og «toppdekke».

5.5 Krav til samtidig opparbeidelse
SKV3 og 4 skalopparbeidesfør det gis igangsettingstillatelsetil byggetiltak.

5.6 Varelevering
Vareleveringskalvisespå sit.plani forb. med søknadom byggetillatelse.

5.7. Tilgjengelighet for gåendeog syklende
Gåendeog syklendehar tilgjengelighettil området langsgang- og sykkelveilangsRv.3.
Internt i området må dette visesi sit.planved byggesøknad.

5.8 Universell utforming
Ved søknadom tiltak skal det redegjøresfor hvordanuniversellutforming og trafikksikkerhet
er ivaretatti forhold til fremkommelighet.Det stilles krav om trinnfri adkomsttil nye
bygninger,og universeltutformedeog trafikksikre ganglinjermellom uli ke formål (f.eks.
mellom kafe/hotellog forretning).Parkeringfor funksjonshemmede
skal ha strategisk
plasseringi forhold til ganglinjer.
5.9 Kollektivtilbud
Det er ikke tilrettelagt for kollektivtrafikk innenfor området i dag.

6. Avbøtendetiltak/ løsninger ROS
I Ros-analysenfremstår forholdet til flom og trafikksikkerhet somde mest kritiske forholdenei
planen.I forholdet til flom er det satt krav i bestemmelsene
om at det ikke kan igangsettes
byggetiltak uten at hensynettil flom er avklart. Det vil si at det må utredeshvordan
bunnforholdenei Folla og Glommaer i dag, og etablereset permanentflomverk i henholdtil krav
fra NVE,gjeldendefor ny bebyggelsei flomutsatte områder.
I forholdet til trafikksikkerhet er det foreslått flere ulike alternativer for løsningav adkomstfra
RV.3og inn til næringsområdet:

Alternativ 1 er å stengeadkomst til BKB2fra o_SKV1(Rv.3), og etablere ny adkomstfra o_SKV2.
Det gir en bedre løsningfra o_SKV1.

Alternativ 2 er å leggeadkomstveienutenom plangrensa,på landbruksarealetpå utsiden av
planen,Dette løser da trafikksituasjonen i nord uten at det går på bekostning av areal for BKB1-2,
men strider mot vedtak i Kommuneplanens samfunnsdelom å ikke berøremer dyrket mark.

Alternativ 3 er ogsådenneløsningen utenfor planområdet,og stenger da for dagensadkomstlangs
Rv.3.

Alternativ 4 er å stengeadkomstenfra Rv.3 mellom BKB2og BKB3,men etter at dissehar fått
avkjøring til eiendommenesineherfra.

Det foreslåså løsetrafikksikkerheten ved Tavernaved å regulere inn et veikryssmed øy,for å skille
trafikken. Her vil det væreforbudt med innkjøring for trailere og lastebiler, somvil bli kanalisert ut
nord- eller sør i området langs o_SKV2.

Det vil ogsåbli stengt for gjennomkjøring fra Frich/Taverna t il YX,noe som vil øke
trafikksikkerheten vesentlig her. Frich er i gangmed å planleggeområdet sitt for en tydeligere
parkeringssituasjon, ogsåpå baksiden av huset. Her vurderes det ogsåå etablere
oppstillin gsplassfor bobiler, med tømmestasjon,derfor er camping en del av
reguleringsformålet.

For område BKB8 er det viktig å få på plass by adkomst for sørgåendetrafikk, som kan kjøre
gjennom området og ut på Rv. 3 via o_SKV3.

7. Rekkefølgebestemmelser
FØRBKB3, 4, 5, 6 og 8 kan bebyggesskaladkomst,parkeringog vegetasjonsskjerm
ved arealformålet
være etablert.

8 Konsekvensutredning
Konsekvensutredningfra utarbeidingav kommuneplanenssamfunnsdelfølger som vedlegg.
9 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Planforslageter ikke i tråd medoverordnetplan og skal derfor konsekvensutredes.
Vi har
valgt å benytteden konsekvensvurderingen
som ble utarbeidettil kommuneplanens
samfunnsdel,datert06.06.18.Denneinneholderen vurderingav konsekvens
eneav etablering
av detaljvarehandelpå Steimosletta,sålangt det er mulig å forutsedisse.Dette vil væredet
mestkritiske punktetved detaljreguleringsplanen,
hvilke konsekvenserdet vil kunnefå for
fortsattå beholdeSteiasom sentrumi bygda,med alle intakte sentrumsfunksjoner.
Konsekvensutredningen
påpekerat det vil kunneværevanskeligå opprettholdeet attraktivt,
kompaktog levendesentrumpå Steia.Boligsosialhandlingsplanog plan for Folkehelsetilrår
boliger i sentrum.Da er det uheldigå flytte sentrumsområdet
1 km, og gjøredet utilgjengeligfor
denbrukergruppensomgår og sykler.Det vil si bådebarn,ungeog eldre,samt
bevegelseshemmede.

Vurderingener vedlagt.

9. Naturmangfoldsloven
Planforslagetskal vurderesi henholdtil naturmangfoldloven§§ 8-12.
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget:
Områdeter tilrettelagtsom næringsareal.
Grunnener bearbeidet,og det er ingen vegetasjon
igjen i området.Det er ingenkjente registrertetruedeeller sårbarearter,helhetlig
kulturlandskap,friluftsområder,verneområder,Inngrepsfrienaturområder,Miljøregisteringer
i skogbruketi området.
§ 9: Føre-var-prinsippet:
Kunnskapenom områdeter tilstrekkelig til at man kan si at tiltaket ikke vil medførealvorlig
eller irreversibelskadepå landskap,økosystemer,naturtyperog arter.
§ 10. (økosystemtilnærming
og samletbelastning)
Det er ikke fare for påvirkningav økosystemeti områdetved denneutbyggingen,selv etteren
samletvurderingav inngrepenei området.
§ 11 (kostnadeneved miljøforringelseskal bæresav tiltakshaver)
Tiltakshaverenskal dekkekostnadeneved å hindreeller begrenseskadepå naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersomdetteikke er urimelig ut fra tiltakets og skadenskarakter.
Tiltakshaver må ta de nødvendigehensyni forbindelsemedutbyggingav områdeti forhold til
flomfare. Hensynettil flom /grøfterog stikkrenneri områdetmå ivaretas.
§ 12. (miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder)

For å unngåeller begrenseskaderpå naturmangfoldetskal det tasutgangspunkti slike
driftsmetoderog slik teknikk og lokaliseringsom,ut fra en samletvurderingav tidligere,
nåværendeog fremtidig bruk av mangfoldetog økonomiskeforhold, gir de beste
samfunnsmessige
resultater.Jfr. det som er sagtovenfor.

10. ROS
Vedlagti eget vedlegg.

11. Innkomne innspill
M erknadeneer lagt ved som vedleggtil planbeskrivelsen

