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Alvdal kommune
SÆRUTSKRIFT
Arkivsak: 18/143
SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERING AV
SOLHELLINGA BOLIGGREND - 1.GANGS BEHANDLING FØR
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Saksnr.
1/19
/
/
/

Utvalg
Formannskapet
Fast utvalg for plansaker
Fast utvalg for plansaker
Kommunestyret

Møtedato
24.01.2019

Endelig vedtak fattes i: Formannskapet
Vedlegg:
1. Oversiktskart 1: 50 000.
2. Plankart, Plan-ID 201804, datert 06.12.18.
3. Reguleringsbestemmelser, datert 06.12.18.
4. Planbeskrivelse, datert 06.12.18.
5. Illustrasjonsplan, 06.12.18
6. Uttalelser til varsel om oppstart.
Andre dokumenter i saken:
Referat fra oppstartsmøte, 12.02.18.
Melding om vedtak sendes til
Feste NordØst as, Postboks 33, 2540 TOLGA
Saksopplysninger:
Forslag til Detaljregulering for Solhellinga boliggrend, Alvdal, er mottatt fra Feste NordØst as på
vegne av grunneierne i området.
Hensikt med regulering
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for ei ny boliggrend i Måna i området BB6, Grønli,
som er det siste området avsatt til boligformål i Måna i Kommunedelplanen for Alvdal tettsted,
datert 29.09.2011.
Planområde
Planområdet ligger i Måna ovenfor Steimoegga, ca. 5 km fra Alvdal sentrum, Steia. Det er etablert
nyere boligområder sør og øst for dette skogvokste arealet. Vest for området ligger
landbrukseiendommen Grønli.
Planområdet vil omfatte deler av eiendom gnr/bnr 7/598, 7/10, og 725 samt deler av 7/59.
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Hjemmelshavere er:
7/598,710: Nicolas Vega Lopez og Anne Slåen
7/59, 725: Oddny Steigen og Vidar Steigen

Fig. 1 Oversiktskart over planområdet.

Fig. 2. Planområdet vist med stiplet linje.
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Dagens arealbruk og landskap
Planområdet består av barskog, med furu som dominerende treslag. En bekk renner gjennom nedre
(søndre) del av planområdet.

Fig. 3 Arealbruk

Forhold til overordnete planer
Planen er i tråd med kommunedelplanen for Alvdal tettsted, vedtatt 29.09.2011. Området er avsatt
til boligformål, BB6, og kommuneplanbestemmelsene stiller krav om reguleringsplan.
Forhold til tilgrensende planer

Fig. 4. Planområdet grenser mot eksisterende detaljreguleringsplaner. Øst for planområdet grenser
arealet mot Månlia boligområde, datert 25.03.10. På motsatt side av Øvre Månavei ligger Måna II,
datert 12.06.1986. Dette området er ferdig utbygd, mens det er flere ledige tomter i Månlia.
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Planforslaget:
Planområdet er totalt på 43 daa, hvorav ca 38 daa er arealer til bolig- og vegformål, og 5 daa
til fri- og grøntareal (lek og vegetasjonsskjerm) Det legges opp til 20 boligtomter i området,
hver av dem på ca 1,2 - 2,4 daa. Unntatt er BFS11 som slår sammen to eksisterende og
bebygde tomter til én på 4,8 daa. BYA max. 30 %.
Området er nokså bratt, og de foreslåtte vegene inn i området får en stigning på ca. 12 %.
Sokkel kan tillates på en del av boligene. Det foreslås også å løse en del skråningsutslag langs
veiene inne på boligtomtene, for best mulig arealutnyttelse. Dette vil måtte løses i byggesaken,
men må synliggjøres i planen.
Lekeplasser
Lekeplass for boligområdet er vist i planforslaget, øverst i området. Det er satt krav om
tilrettelegging / opparbeiding på et solrikt og tilgjengelig areal i området. Planen har også
bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene.
Estetikk
Det er satt krav til estetikk i området; bygg skal ha utforming, material- og fargebruk som
passer inn i det lokale bygningsmiljøet, og som er tilpasset natur og vegetasjon i området.
Bygningenes kledning skal i hovedsak være av tre, og utvendig farger skal tilpasses en
jordfargeskala som ikke skiller seg ut eller gir dominerende fjernvirkning av bygningene.
Fargene som kan benyttes er svart, brun, grå, hvit og rød. Materialene skal være matte i
overflaten. Takmaterialet skal ha en mørk og matt fargevirkning. Blanke takplater er ikke
tillatt. Det tillates etablering av solcellepanel på tak.
Innkomne merknader til planoppstart
Feste NordØst varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 06.12.18 og kunngjorde det i Arbeidets Rett 09.03.18. I
tillegg ble det varslet på kommunens hjemmeside. Frist for uttalelser var satt til 06.04.18.
Det kom inn totalt seks uttalelser, tre fra offentlige instanser og tre fra private. Disse er
vedlegg til saken. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor.
Offentlige:
Hedmark fylkeskommune, brev av 05.04.2018 og 06.07.2018
Forutsetter at planarbeidet søker helhetlige løsninger med god arkitektonisk kvalitet, tilpasning til
omkringliggende bebyggelse, universell utforming av inne- og uteområder og tilstrekkelige og egnede
uteoppholdsareal. Det er spesielt viktig å sikre at barn- og unges interesser blir ivaretatt på en god måte,
jfr. RPR for barn og unge.
Fylkeskommunen foretok befaring av planområdet 24.05 og 05.07.2018 for å oppfylle
undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9. Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner
innenfor området. Det ble påvist to kullmiler i nordøstre del av planområdet. Kullmiler er kulturminner
fra nyere tid, og er ikke fredet. Fylkeskommunen vil ikke motsette seg at disse blir fjernet i forbindelse
med tiltak i området.
Det må tas forbehold om eventuelle ikke-registrerte kulturminner, derav kulturminner under
markoverflaten. Det bes om at medsendt tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.
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Forslagsstillers kommentar:
Det er satt krav vedrørende estetikk og terrenginngrep i reguleringsbestemmelsene 2.1, 2.3, 4.1.1 og
4.1.3. Universell utforming er innarbeidet i reguleringsbestemmelse 2.4. Barn og unge er ivaretatt
gjennom foreslått regulert og eksisterende nærliggende leke- og friområder, se planbeskrivelse kap.
5.5 og 5.6.
Bestemmelse om arkeologiske kulturminner er tatt inn i reguleringsbestemmelsene 2.2.
De krav som stilles i plan- og bygningsloven vedrørende medvirkning er fulgt.
Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
Fylkesmannen i Hedmark, ved brev datert 09.04.2018
Minner om at planforslaget må ta hensyn til nasjonale mål og føringer når det gjelder medvirkning (pbl
§ 5-1), krav til ROS-analyse av planforslaget (pbl §§ 3-1 og 4-3), reduksjon av klimagassutslipp,
effektivisere og legge om bruken av energi, vurdering av naturmangfold (naturmangfoldloven §§ 8 –
12), tilstrekkelig og egnede uteoppholdsarealer for barn og unge (jfr. T-2/08), universell utforming,
sikre miljømessig forsvarlige fellesløsninger for avløp og vannforsyning, kartlegging og sikring av støy
(jfr. T 1442/2016), vurdering av luftkvalitet (jfr. T-1520), utbygging tilpasset landskap og omgivelser
(jfr den europeiske landskapskonvensjonen).
Ber om at et eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til alle arealplaner som sendes på høring oversendes
kartverket på Hamar for kontroll.
Forslagsstillers kommentar:
De nasjonale forventningene og føringene er fulgt opp, for nærmere beskrivelse kap. 3 og 5 i
planbeskrivelsen.
Rådmannens kommentar: Plan- og bygningsloven påpeker at de nasjonale forventningene til kommunal
og regional planlegging skal bidra til å fremme en bærekraftig utvikling. Forventningene omfatter
forholdet til klima og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og
næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. Dette følges
opp av Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og regional
planstrategi 2012-15.
Planforslaget strider mot nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging hvor hensynet
til miljø og ei bærekraftig utvikling i større grad skal legge premissene for utvikling. Etablering av
boliger i Måna er med på å stimulere til økt bruk av bil til hverdagsaktiviteter, og bidrar negativt til at vi
skal kunne nå kommunens målsetting om reduserte klimagassutslipp. At skolen nå er etablert på
Sjulhusjordet tilsier også at boligbygging bør skje området Steia.
Området er likevel avsatt til formålet i gjeldende KDP Alvdal tettsted, og er førende for utviklingen.
Statens vegvesen, ved brev 04.04.2018
Planområdet er i samsvar med arealdelen i kommunen, og har god tilknytning til gang- og sykkelveg
langs fv.29. Ingen merknader.
Forslagsstillers kommentar: Tas til etterretning.
Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
Private:
NØK Kraftlag, ved brev 22.03.2018
Ingen merknader til planarbeidet, men informerer om at utbygger er ansvarlig for utbygging av
strømnett i feltet, slik at tomtene er tilknytningsklare. NØK Kraftlag prosjekterer løsning etter
forespørsel/bestilling fra utbygger.
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Forslagsstillers kommentar: Det er avsatt rom for trafo/nettstasjon innenfor planområdet (R1),
dersom det ved prosjektering skal vise seg at det er behov for dette.
Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
Simen G Trøan og Ann-Mari B. Trøan (Grønli gård), ved brev 10.04.2018
Er bekymret for etablering av et boligfelt så nært opp til grensen til gårdsbruket Grønli. Erfaringsmessig
har det oppstått klager rundt driften av gårdsbruket f.eks. ved jordbruksdrift og hunder. Det kan komme
dyr utenfor gjerde og inn på annen manns eiendom og skape misnøye, særlig dersom det blir bygd tett
inn til grensene. Økt drift på gården vil øke mengden støv, støy og lukt til boliger i nærheten. Det bør
tas hensyn til eventuell framtidig endring av driften på gården.
Gården ligger i dag skjermet for innsyn fra nabofelt, og de mener eiendommen blir forringet dersom det
blir boligfelt tett inntil. Desto tettere boliger kommer inn på gården, jo mindre attraktivt blir det for
etterkommere å ta over familiegården.
Trøan ønsker en kantsone på ca 50 m mellom eiendomsgrensen til gården og Solhellinga boliggrend.
Dette vil føre til mindre støy, støv, innsyn/utsyn og mindre lukt. Alvdal har mye plass, og det er synd å
legge boliger og gårder slik at de kommer i konflikt med hverandre. Paret stiller seg generelt positive til
bygging av boligfelt på Alvdal, og ser fordelene med befolkningsvekst og andre ringvirkninger så lenge
det tas hensyn til landbruket.
Forslagsstillers kommentar:
I kommunedelplan for Alvdal tettsted, vedtatt i 2011, er arealet for foreliggende
reguleringsplanforslag avsatt til bolig, og denne reguleringsplanen er en konkretisering av dette
vedtaket. Arealdisponeringen samsvarer med nasjonale retningslinjer om å fortette rundt eksisterende
infrastruktur og i tilknytning til utbygde boligområder (jfr. Uttalelse fra Fylkesmannen,
Fylkeskommunen og Statens vegvesen).
Vi ser at det er behov for en skjermingssone mellom gårdsdrift og boligområde, og foreslår å regulere
en vegetasjonsskjerm på 20m. Dette tilsvarer skjermingssoner regulert en rekke andre tilsvarende
steder.
Rådmannens kommentar: Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.
Monica Søberg/Arne Granrud, ved e-post 08.04.2018
Det er i dag lett tilgjengelighet til skog‐og turområder gjennom området som reguleres til boliger er
planlagt, spesielt for boliger i Øvre Månavei og Furumoveien. Det stilles spørsmål om denne
tilgjengeligheten ivaretas i prosessen og planlegginga av tomtene; slik at opparbeidet sti som går opp fra
Øvre Månavei, forbi Slåen/Lopes/Månlia boligområde fortsatt vil være tilgjengelig for allerede
eksisterende boliger?
Forslagsstillers kommentar:
Forbindelsen mellom eksisterende boligområder og skogsområdene blir ivaretatt, delvis gjennom ny
atkomstveg til nye boliger, og dels gjennom regulert turveg på eksisterende trase.
Rådmannens kommentar: Rådmannen har påpekt at stien bør beholdes også i nedre del av feltet. Dette
vil medføre en reduksjon i størrelsen på boligtomtene, eventuelt også antall boligtomter, og er ikke
ønskelig fra utbygger sin side. Det legges opp til å kunne bruke SKV2 og SKV3 for å komme opp til
eksisterende sti. Dette vil være en «omvei» fra boligene i Måna II, men kan også fungere da trafikken vil
være liten i området.
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Vurdering:
Innkomne merknader
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer over. Merknadene er
stort sett tatt inn i planforslaget, med unntak av ønsket om bredere vegetasjonsskjerm mot
Grønli.
Lekeplasser
Lekeplass for boligområdet er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer
opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene.
Infrastruktur
Kommunal veg Øvre Månaveg er adkomstveg fra begge sider av området. Det må etableres tre
veilinjer til, i relativt bratt terreng. Vegene i feltet er regulert med 5m bredde inkludert skulder.
På hver side av vegen er det regulert 1,5 m grøft. På vestsiden av SKV2 er grøfta regulert 3 m
slik at denne kan ta opp bekken/våtdraget som går gjennom området. Det er utarbeidet
vegprofiler av atkomstvegene, se vedlegg.
Forslagsstiller påpeker følgende: «Det regulerte grøftearealet kan slakes ut mot boligtomtene. Dette er
ivaretatt gjennom bestemmelsen da det tillates at terrengbearbeidelse i forbindelse med veg kan inngå
i tomtearealer (eksempelvis utslaking som kan inngå i plen, parkering el.). Prinsippet med
bestemmelsen er vist i figur 5.5 under, og er en eksempelsituasjon. Del av skråningsutslag i
vegmodellen markert med blått er ikke en del av grøfteutformingen, og kan med fordel få en annen
skråningsprofil enn vegberegningen har gitt den. Ved å la den inngå som del av boligtomter
(boligformål), kan den bli en del av uteområder og gis en slakere profil/tilpasses terreng og planlagt
hus. Dette vil gi en bedre totalutnyttelse av arealet, og penere terrengutforming.» Illustrasjoner er
vedlagt i planbeskrivelsen.

Det er etablert gang- og sykkelvei langs Fv. 29, og videre langs Rv. 3 mot Steia. Det går også
en sti ned gjennom dalen vest for Måna II som kan benyttes for gående / syklende.
Adkomst til boligene er vist med avkjøringspiler. På den enkelte tomt skal det avsettes
oppstillingsplass for minst to biler. Garasje/carport regnes som biloppstillingsplass.
Grønnstruktur
Planen legger opp til bevaring av vegetasjonsskjerm mot landbrukseiendommen i vest. I nord
avgrenses området av skogen, og i øst mot vegetasjonsskjerm på nabofeltet Månlia
boligområde.
Konsekvensutredning
Planforslaget er i tråd med overordnet plan og skal derfor ikke konsekvensutredes.
Naturmangfoldsloven
Planforslaget skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven §§ 8-12.
§ 8: Kunnskapsgrunnlaget:
Forslaget er vurdert i henhold til Skog- og landskaps databaser, Miljostatus.no. Det er ingen
kjente registrerte truede eller sårbare arter, helhetlig kulturlandskap, friluftsområder,
verneområder, Inngrepsfrie naturområder, Miljøregisteringer i skogbruket i området.
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§ 9: Føre-var-prinsippet:
Kunnskapen om området er tilstrekkelig til at man kan si at tiltaket ikke vil medføre alvorlig
eller irreversibel skade på landskap, økosystemer, naturtyper og arter.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Det er ikke fare for påvirkning av økosystemet i området ved denne utbyggingen, selv etter en
samlet vurdering av inngrepene i området.
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.
Tiltakshaver må ta de nødvendige hensyn i forbindelse med utbygging av området, og både
terreng og vegetasjon må bevares og skånes i størst mulig grad. Hensynet til grøfter og
stikkrenner gjennom Øvre Månavei er vesentlig blir ivaretatt.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.
Jfr. det som er sagt ovenfor.
ROS-analysen datert 10.09.18 viser aktuelle risiko- og sårbarhetsområder i planen. Det er
påpekt fem områder som ligger i «gul sone», hvorav de fleste er knyttet til sikkerhet -/
trafikksikkerhet. Disse kan delvis hensynstas og vil gi redusert sannsynlighet for at hendelse
skal inntreffe, og lavere konsekvens av dette enn før regulering. Det er tatt hensyn til vann i
området gjennom ekstra stor åpen veggrøft, og krav til slokkevann vil gi økt sikkerhet mot
skogbrann i et ellers tørt område. Etablering av plener i området vil redusere sannsynligheten
ved boligene.

Samlet vurdering:
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget Detaljregulering
for Solhellinga boliggrend, Plan-ID 201801 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket bidrar negativt til kommunens forsøk på å redusere klimagassutslipp da boligfeltet
ligger ca 6 km fra Alvdal sentrum, og krever transport med bil og buss for å komme seg til
sentrumsfunksjoner og skole på Steia. Det bidrar også til redusert hverdagsaktivitet, med
påfølgende negativitet for folkehelsen. Nærhet til idrettsanlegg som fotballbane og lysløype kan
kompensere for noe av dette.
Innstilling:
1. Formannskapet fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter planog bygningslovens § 5-2 og § 12-10.
Formannskapet behandlet saken i møte 24.01.2019 :
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak
1. Formannskapet fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter planog bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

