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1. Bakgrunn 

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge området for boliger med tilhørende infrastruktur.  

Planforslaget fremmes av Arealtek AS på vegne av Per Rogstad Aarstad.   

 

Planens avgrensning er noe endret sammenlignet med området avsatt til boliger i kommuneplanens 

arealdel. Dette medfører ingen vesentlige endringer av konsekvensene sammenlignet med opprinnelig 

avsatt område. Det er i samråd med Elverum kommune konkludert med at tiltaket ikke faller inn under 

vilkårene for konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift om 

konsekvensutredning av 26.06.2009. Konsekvenser for miljø og samfunn som følge av planforslaget 

redegjøres for i planbeskrivelsen. 

2. Planstatus og rammebetingelser 

 

2.1 Overordnede planer  
Det meste av området inngår i kommuneplanens 

arealdel som område R3, Nistilmarka øst, og er avsatt til 

boligformål. Kommuneplanen er gjeldende for perioden 

2011-2022 og ble vedtatt 22.06.2011. Omlag 14 daa av 

planområdet ligger utenfor R3 i kommuneplanen.  

 

Omkringliggende arealer er i kommuneplanen avsatt til 

LNF-formål hvor friluftsliv er dominerende. I vest 

grenser planområdet til et eksisterende boligområde og 

sør for planområdet ligger en eksisterende skytebane. 

 

Det er gjennom kommuneplanens bestemmelse § 3 krav 

om reguleringsplan i dette område som anslagsvis skal 

tilrettelegge for utbygging av ca. 25 nye tomter.  

Området er ikke tidligere regulert. 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

Figur 1. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2011-2022, 
Elverum kommune.  
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2.2 Tilgrensende planer 
Området grenser til eksisterende reguleringsplan 3/90 - 

Nistilmarka 1. Nistilmarka 1, som ble vedtatt 20.12.2002, er 

regulert til frittliggende småhusbebyggelse og består av 23 

tomter, infrastruktur og friområde. Disse tomtene er nå 

bebygd.  

 

2.3 Kommunale temaplaner 
Klima‐ og energiplan for Elverum kommune 

Planen er vedtatt i kommunestyret 27.01.2010 (KS‐005/10). 

Klima‐ og energiplan har retningslinjer mht. energi til 

oppvarming.  

 

Folkehelseplan  

Strategisk plan for Folkehelsearbeid i Elverum 2013 ‐ 2017, 

vedtatt 12.12.2013.  

 

Trafikksikkerhetsplan  

Trafikksikkerhetsplan 2008 ‐ 2017 for Elverum kommune, 

vedtatt 27.02.2008.  

 

Hovedplan for vann og avløp  

Hovedplan for vannforsyning og avløp 2015-2024, vedtatt 

30.09.2015  

 

Vedtekter for tilknytning til fjernvarme, 18. oktober 2004 nr. 1359. Til § 66a.  

Det stilles ikke krav til fjernvarme. 

 

2.4 Rikspolitiske retningslinjer og nasjonale føringer 
Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 

Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og 

utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (T-2/08) 

Skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen av det fysiske miljø. Retningslinjene skal 

trygge arealer som brukes av barn og unge ved at de sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 

helsefare. Planprosessen skal legges til rette for deltakelse av barn og unge. Retningslinjene slår fast at det 

ved omdisponering av arealer som benyttes til lek og opphold, skal skaffes til veie fullbyrdige 

erstatningsarealer. 

 

 

 

Figur 2. Utsnitt av reguleringsplan som viser planområdet i 
tilknytning til Nistilmarka 1 i Hernes. 
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Universell utforming i plan- og bygningsloven 

Krav om universell utforming er gjennom formålsparagrafen i plan- og bygningsloven (§1-1) lovfestet, og 

skal ligge til grunn for all arealplanlegging. Det er en overordnet målsetning om bedret tilgjengelighet for 

alle. Målet er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, enten det er 

bygninger, uteareal eller transportmidler. 

 

Naturmangfoldloven  

Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar 

vare på leveområder for prioriterte arter. Loven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur 

eller som fatter beslutninger med konsekvenser for naturen. 

 

3 Beskrivelse av området 

 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Utsnitt fra grunnkart med markering av det aktuelle planområdet. 
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Boligfeltet ligger ca. 5,5 km fra sentrum, sentralt i Hernes, 

med ca. 1,5 km til skole og barnehage. I vest grenser det til 

eksisterende boligfelt Nistilmarka 1, i sør og øst grenser 

boligområdet til større, sammenhengende skogsområder.   

 

Planområdet er markert med svart omriss på kartutsnitt i figur 

4. Planområdet er på om lag 41 daa. Det er en grunneier i 

området. 

 

Av et totalareal på 41 daa ligger ca. 14 daa utenfor område R3 

i kommuneplanen. Dette arealet er i kommuneplanen avsatt 

til LNF-formål. Deler av planen reguleres til skogbruk (4 daa) 

for en mer hensiktsmessig avgrensning av 

reguleringsplanområdet.  

 

 

 

 

 

3.2 Dagens arealbruk  

 

Hernes består av store, sammenhengende skogområder, dyrka mark og spredt bebyggelse. En veksling 

mellom landbruksarealer i aktiv drift, tradisjonelle storgårder, mindre småbruk og spredte eneboliger 

setter sitt preg på området. Det er også områder med etablerte boligfelt. 

 

3.3 Landskap 
Planområdet ligger innenfor landskapsregion «Skogtraktene på Østlandet», underregion skogbygdene i 

Elverum og Trysil. Terrenget er småkupert og heller svakt mot øst.  

 

Det er relativt åpent rundt feltet som gir gode solforhold i det meste av planområdet. Helt i sør begrenses 

solforholdene noe da planområdet grenser til skogen på naboeiendommen. Det kan ikke pålegges hogst 

utenfor planområdet. 

 

Figur 4. Omriss av planområdet Nistilmarka 2 

Figur 5. Planområdet og tilstøtende område består av skog. Området er avskoget som forberedelse til utbygging av nytt boligområde. 

Panoramabilde er tatt fra nord til sør i planområdet 
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3.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Hedmark Fylkeskommune har registrert 6 kulturminner ved befaring i området hvorav 2 ligger innenfor 

selve planområdet. Data fra flybåren laserskanning viser at det er flere i nærområdet. Dette dreier seg og 

kullgroper der de største har en ytre diameter på 9 meter.  Sammen med fangstgroper er kullgroper et av 

de vanligste kulturminnene som finnes i utmarksområder. 

 

Kullgroper er automatisk fredet, jf, kulturminneloven § 4. 

 

3.5 Landbruk-, natur- og friluftsverdier 
Planområdet og tilstøtende områder består av skog på middels bonitet, for det meste barskog. Arealet er 

ikke registrert som dyrkbart. Det er god tilgjengelighet til gjenværende skogarealer for skjøtsel og uttak av 

tømmer. Skogarealene utenfor planområdet er produksjonsskog og vil bli skjøtte og driftet etter 

skogfaglige prinsipper.  

 

Det er ikke registrerte naturverdier av nasjonal eller regional verdi innenfor området. 

 

Det er i relativ nærhet et godt utviklet sti- og vegnett for tur og rekreasjon (Løvbergsmoen og Stavåsen). 

Selve planområdet har ingen spesiell rekreasjonsverdi utover det å være et naturlig skogsområde. Det går 

noen stier gjennom området. 

 

3.6  Teknisk infrastruktur  
Området har adkomst fra Fv. 545 Hernesvegen, via Fv. 22 Trysilvegen, videre gjennom eksisterende felt i 

Slåttrønningen som har 30 km/t fartsbegrensning.  Fylkesveg 545 har en midlere trafikkmengde (ÅDT) på 

ca. 2200 (www.vegvesen.no/vegkart).  Det er etablert gang- og sykkelveg langs Fv. 545 opp til område 

med skole og idrett. Det er bussforbindelse til Elverum sentrum og skysstasjon langs Fv. 545 ved 

innkjøring til eksisterende boligfelt. 
 

Det går en høyspentlinje på 22 kV gjennom planområdet. I følge netteier vil ikke anlegget bli lagt i bakken 

med det første. 

 

Offentlig vannledning PVC 225 mm og spillvannsledning PVC 250 mm med kapasitet for tilknytning av 

planens utbygging, eksisterer ved planområdets sørligste hjørne. Området har tilstrekkelig 

slukkevannsuttak. Det eksisterer ikke offentlig overvannsladninger, men to bekker går igjennom og i 

tilknytning til planområdet.  

 

3.7  Sosial infrastruktur  
Elverum kommune har full behovsdekning av barnehageplasser. Nærmeste barnehage er Hernes FUS 

barnehage med en avstand på ca. 1,5 km til planområdet. 
 

Hernes skole er en barneskole med ca. 125 elever fra 1.-7. trinn. Skolen ligger sentralt i Hernes ca. 1,5km 

fra planområdet. Her ligger også kirke, forsamlingshuset Norvang, kunstgressbane og Herneshallen som er 

en fullverdig idrettshall.  

 

Avstand til butikk er ca. 3,5 km og til post ca. 5,5 km. 
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3.8 Flom, ras og grunnforhold  
Området er relativt flatt uten fare for ras. Grunnforholdene er fjell overdekt av morenemasser som gir 

stabile grunnforhold.  

 

Nistilen renner i ytterkant av 

området. Det er ikke registrert 

data med hensyn til flom. Det 

kommer videre en bekk i rør fra 

eksisterende felt. Bekken har lav 

vannføring det meste av året.  

Terrenget har bra fall slik at 

vannet renner godt unna.  

 

Nistilmarka ligger i ytterkanten av 

område preget av høy forekomst 

av radon, jf. NGU sitt kart over 

radonforekomst i Norge (fig. 6).  

 

3.9  Støy 
Fv. 545 ligger med en avstand på ca. 100 m fra planområdet. 

Planområdet berøres hverken av rød eller gul støysone.  

 

Det ligger en skytebane sør for planområdet, Knippgrenda 

skytebane (50 meters-bane, 22 kaliber). Det er ikke utført 

støyberegninger for den aktuelle skytebanen.  

 

Det er eksisterende bebyggelse både nord og sør for skytebanen, 

både eldre bebyggelse og boliger av nyere dato. Det er ikke 

kjent at det har fremkommet klager på støy fra skytebanen. 

Området mellom skytebanen består av skogsmark og skytebanen ligger noe skjermet i terrenget. Hernes 

Salongskytterlag fester arealene fra grunneier gjennom en festeavtale på 99 år. I følge salongskytterlaget 

(O.J. Nordhagen, pers.meld.) er det 2-3 år siden skytebanen sist var i bruk, og da kun sporadisk av 

idrettslagets skiskyttergruppe som brukte skytebanen i forbindelse med noen sommertreninger (i 

kombinasjon med rulleskitrening). Det er så langt man vet ingen planer om vesentlig økning i bruk av 

skytebanen.  Økt bruk vil kreve en oppgradering av anlegget. I følge Veileder til retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) vil skytebaner for finkalibrede våpen (kaliber.22) sjelden gi 

støyproblemer av betydning. Ut fra en samlet vurdering av foreliggende kunnskap anses støy fra 

skytebanen å være svært begrenset og ikke komme i konflikt med føringene i T-1442. Ved en vesentlig 

endring av bruken av skytebanen må man forvente at det stilles krav om en støyutredning og behov for 

støyskjermingstiltak.  

 

3.10 Beredskap og ulykkesrisiko 
Brann, politi og ambulanse er lokalisert ca. 6 km fra planområdet. Helsedirektoratets statistikk sier at 

gjennomsnittlig utrykningstid i Midt-Norge er 31,3 minutter. I dette tilfellet vil man kunne forvente en 

raskere responstid. 

Figur 6. Registrert radonforekomst i området. Kartutsnitt fra NGU 

Figur 7. Utsnitt av Staten vegvesen sitt støyvarsel-
kart for fv. 545 gjennom Hernes 
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4 Planprosessen 

Det ble avhold oppstartsmøte 31.10.2016. På møtet var forslagstiller Per Rogstad Aarstad og 

plankonsulent for Arealtek AS, Kjetil Iversen. 

 

Det ble sendt varsel om oppstart av planarbeidet 28. november 2016 med frist for tilbakemelding 

30.12.2016. Det kom inn uttalelse fra følgende instanser: 

• Norges vassdrag- og energidirektorat, 07.12.2016 

• Fylkesmannen i Hedmark, 20.12.2016 

• Statens vegvesen, 20.12.2016 

• Theis Grøtting, 08.12.2017 

• Hedmark Fylkeskommune, 10.01.2017 

 

Norges vassdrag- og energidirektorat 

NVE henviser til retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanlegging, og viser til at 

kommunene må tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør 

og ekstremvær. NVE oversender også sjekkliste.   

  

Kommentar: 

I forbindelse med bekken Nistilen er det regulert inn flomsone på 20m på hver side av bekk, en eiendom 

ligger delvis innenfor denne flomsonen. Ved oppføring av bolig her må det settes en minimumskote ift. til 

bekk.   

 

Overvann håndteres internt på egen eiendom, overvann fra veger og plasser føres til eksisterende bekker. 

 

Fylkesmannen i Hedmark 

Fylkesmannen minner om økende antall eldre som det er forutsatt skal bo lengre hjemme, samt 

en nasjonal satsing på å tilrettelegge for et inkluderende samfunn. Det medfører et behov for at 

nye boliger oppfyller kravene til tilgjengelighet og Fylkesmannen oppfordrer til at universell 

utforming blir en premiss i videre planlegging av boligområdet.  

 

Kommentar: 

Planleggingen følger opp prinsippet om universell utforming. Topografisk ligger området til rette for det 

både med hensyn til adkomst og boliger.    

 

Statens vegvesen 

Utbygging i dette området, er i hovedsak i tråd med overordnet plan, og innenfor gå- og 

sykkelavstand til Hernes skole. Det er etablert gang- og sykkelveg langs fylkesveg 545. 

Trafikkmengden på fylkesveger er ca. 2200 ÅDT, og det er fartsgrense 60 km/t forbi området.  

Krysningspunktene for gående og syklende fra planområdet til gang- og sykkelveg og busstopp i 

fylkesvegen er ikke tilrettelagt eller sikret særskilt. Med tanke på at boligområdet utvides, og 

potensielt antall gående og syklende økes, bør det foretas en vurdering av tiltak som kan øke 

trafikksikkerheten ved disse krysningspunktene. Her vil særlig det sørligste krysningspunktet 

være relevant og se nærmere på, da sikten langs fylkesvegen er dårligere her.  

Vi ber om at tiltak for å øke trafikksikkerhet for myke trafikanter utredes i det videre 

planarbeidet, og at det stilles rekkefølgekrav til aktuelle tiltak. Slike tiltak bør inngå som en del 

av utbyggingsavtale med Elverum kommune, på linje med andre relevante infrastrukturtiltak. Vi 
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gjør for ordens skyld oppmerksom på at det ikke vil være aktuelt å etablere fartshumper eller 

gangfelt i 60soner.  

 

Kommentar: 

Myke trafikanter må krysse Hernesvegen for å komme til gang- og sykkelveg og bussholdeplassen retning 

Hernes – Elverum. Ferdsel fra boligfelt går hovedsakelig i nordlig regning mot skole, barnehage og 

fritidsaktiviteter. Alternativet til gang- og sykkelvegen langs Hernesvegen er Nistilvegen som går helt til 

avkjørsel Sagene Ring, og krysser over der.  

 

Tiltaket er en utvidelse av eksisterende boligfelt der det har vært ferdsel siden første feltet ble etablert. På 

denne strekningen og opp til avkjøring til Sagene Ring er det mange avkjørsler til stikkveger og boliger. Det 

er en mer begrenset bruk av gangveg i sør siden ferdselen hovedsakelig går nordover. Gangvegen kommer 

inn på Hernesvegen der det er 60 km/t, i en lang yttersving. Ideelt sett kunne det vært et fotgjengerfelt til 

bussholdeplass på vestsiden av fv. 545, men dette ligger utenfor planområdet. Kryssing av veg skjer på en 

oversiktlig strekning både i retning Hernes og Elverum, og er etablert praksis langs fv. 545.  

 

Theis Grøtting 

Jeg har ingen spesielle anmerkninger om selve planen. Jeg vi bare melde inn en kommentar i 

forhold til grense mot 89/6 

 

Etter byggingen av først trinn i Slåttrønningen, kom jeg ut for at husene nærmest min 

skogeiendom 89/6 ble bygd så nære at jeg fikk problemer med at de som kjøpte der krevde at 

jeg hogg ned skog for at de skulle få sol på eiendommen sin. Ser at også trinn 2 grenser opp mot 

min skog.  Og jeg gjør derfor oppmerksom på at jeg vil ha inn en klausul på at jeg ikke skal bli 

belastet på noen som helst måte med krav i forkant eller ettertiden fordi man har bygd i 

skyggefulle områder pga omliggende skog. Utbygger må planlegge i forhold til at det er skog der 

i dag og at det også skal være skog der i fremtiden 

 

Kommentar 

De topografiske forholdene er litt ulike fra første feltet. I området som Grøtting beskriver ligger det en 

kolle i sør og boligene er også bygget nærmere. Bebyggelse i det nye feltet vil bli liggende med noe større 

avstand til utmark. Her faller også terrenget med ca. 6 m de første 80 m fra grense mot sør. Med disse 

faktorene vurderer vi det slik at klausul i planen ikke er nødvendig, men det tas inn i planbeskrivelsen at 

planområdet grenser til LNF-område i sør og at området er avsatt til skogbruk. 

 

Hedmark fylkeskommune 

Fylkeskommunen har ingen vesentlige planfaglige merknader, men legger til grunn at 

planforslaget utarbeides i god dialog med kommunen for å sikre gode leke-, uteopphold- og 

grøntarealer. Det opplyses om at det ikke er kjent nyere tids kulturminner innenfor 

planavgrensningen, videre at det er gjennomført arkeologisk registrering av 

planområdet. Området inneholder to fredete kulturminner. 

 

Kommentar  

I planutformingen er det lagt vekt på å tilrettelegge for et boligområde med gode og varierte 

uteoppholdsarealer. I tillegg har planområdet god tilgang til de inntilliggende naturområdene. Når det 

gjelder de to kullgropene som er registrert innenfor planområdet ønskes disse frigitt. 
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5    Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet er forholdsvis flatt og faller svakt mot øst. Utforming av planen er tilpasset eksisterende 

terreng for å oppnå en effektiv boligstruktur, samt bidra til lettere tilpasning til universell utforming, vei, 

vann, og avløp. For en mer hensiktsmessig avgrensning av planområdet er det tatt inn noe areal som 

reguleres til skogbruk i tråd med areaformålet i kommuneplanen. 

 

5.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål 
Formålet med regulering er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse med eget uteområde og 

egen parkering, felles veger, lekeområder og grøntstruktur. Det reguleres også inn flomsone for bekk 

gjennom området. Felt nord og sør blir sammenbundet med gang- og sykkelveg (f_SGS) og grønnstruktur 

(f_GF1). Det blir regulert et område for privat avløpsanlegg (pumpestasjon f_BAV) som blir felles for 

nordre del av planområdet.  

 

Planområdet er på totalt ca. 41 daa fordelt på reguleringsformålene:  

Formål Feltnavn Areal (daa) 

Boliger – frittliggende småhusbebyggelse BFS1-4 19 

Boliger – konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2 5,5 

Avløpsanlegg (pumpestasjon) f_BAV 0,1 

Renovasjonsanlegg f_BRE 30m2 

Lekeplass f_BLK1-2 3,4 

Kjøreveg f_SKV1-2 3,9 

Gang- og sykkelveg f_SGS 0,3 

Annen veggrunn – grøntareal SVG 2,7 

Grønnstruktur - friområde f_GF1-2 2,2 

LNFR areal - skogbruk LSK 3,9 

Sum  41,0 

 

5.2 Planlagt bebyggelse 
Nistilmarka 2 er et åpent boligområde med mye luft og lys. Det er lagt vekt på å utvikle et boligområde 

med god plass for utfoldelse og lett tilgang til naturen. Samtidig som det etableres gode fellesarealer som 

kan fungere som sosiale møteplasser for beboerne.  

 

Det reguleres for frittliggende småhusbebyggelse, hovedsakelig for eneboliger og tomannsboliger, samt 

firemannsboliger i sør. Til sammen reguleres det for ca. 20 eiendommer. Det vil på deler av området være 

fordelaktig å oppføre hus med sokkel for best mulig tilpasning til terreng.   

 

Området kan bygges ut med både saltak, pulttak og flate tak. Bebyggelsen innenfor hvert byggeområde 

skal gis en enhetlig utforming. For frittliggende småhusbebyggelse (enebolig og tomannsbolig) settes 

maks mønehøyde til 9 meter og gesimshøyde til 6 meter. Ved bygging med pulttak kan gesimshøyde være 

maksimalt 7,5 meter. For konsentrert småhusbebyggelse (4-mannsboliger) er maksimal mønehøyde 9 

meter, mens gesimshøyde kan være maksimalt 7 meter. Ved pulttak er maksimal gesimshøyde 8,5 meter. 

For annen bebyggelse er maksimal mønehøyde til planert terrengs gjennomsnittsnivå 3,5 meter. 

Tilsvarende for bygninger med pulttak skal maks. gesimshøyde være 4,5 meter. 
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Det benyttes %-BYA iht. Veileder Grad av utnytting. Denne settes til %-BYA=30 % for frittliggende 

småhusbebyggelse og 35 % for områdene avsatt til firemannsboliger.  

 

Det er planlagt parkering på egen eiendom med 2 plasser pr. boenhet innenfor BFS og 1,5 plass pr. 

boenhet innenfor BKS.  

 

Drift og vedlikehold av fellesarealer og infrastruktur forventes ivaretatt gjennom obligatorisk medlemskap 

i egen velforening. Det er naturlig at det etableres en velforening for delområde sør (BKS1-2 og BFS1) og 

en egen velforening for delområde nord (BFS2-4). 

 

5.3 Tilknytning til infrastruktur og trafikkløsning  
Området har adkomst fra Fv. 545 - Hernesvegen via Fv. 22 - Trysilvegen. Videre ligger det tilkomstveier i 

eksisterende reguleringsplan for Nistilmarka 1 som skal benyttes. Interne veger på Nistilmarka 1 eies av 

selskapet Trysilvegen 256 AS og skal overføres Elverum kommune når de er ferdigstilt.   

 

Det er ikke planlagt for gjennomkjøring i det nye feltet. Tilkomst til feltet går via Slåttrønningen som er 

samlevegen gjennom eksisterende boligfelt, Nistilmarka 1. 

 

Planområdet er naturlig delt i et delområde i sør og et i nord som er forbundet med gang- og sykkelvei 

(f_SGV). Dette bidrar til å begrense unødvendig kjøring gjennom feltet. Det er fartsgrense 30 km/t både i 

Nistilmarka 1 og 2. 

 

Totalbredde på veg er 10 m. Kjørefelt skal ha en bredde på 6 m og grøft på hver side skal ha en bredde på 

2 m. Asfaltert bredde skal være 5,0 m. Veger skal ha maksimalt stigningsforhold på 1:12. Veiene f_SKV1, 

f_SKV2 og f_SGS reguleres til private veger. De driftes gjennom felles veilag eller gjennom velforening 

etter veglovens § 54 og 55. 

 

5.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Det er gang- og sykkelveg langs Fv. 545, både nordover og sørover fra planområdet. Som alternativ til 

Hernesvegen kan Slåttrønningen og Nistilvegen, som går parallelt med Fv. 545, benyttes som ferdselsvei 

nordover mot skole og idrettsanlegg. Denne har lite trafikk. Det er tilkobling tilgang- og sykkelvei langs Fv. 

545 ved avkjøring til Sagene Ring. Internt i planområdet forbindes de to delområdene med en intern gang- 

og sykkelvei.  

 

5.5 Krav til samtidig opparbeidelse  
Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til opparbeidelse av teknisk infrastruktur, uteoppholdsarealer og 

lekeområder. Planområdet kan bygges ut i to etapper. 

 

5.6 Planlagte offentlige anlegg 
Det planlegges ikke offentlige anlegg i forbindelse med utbygging av nytt felt.  

 

5.7 Universell utforming  
Krav om universell utforming for felles og offentlige områder og krav om tilgjengelighet for private 

områder er i henhold til teknisk forskrift (TEK17).  



 
13 Detaljregulering for Nistilmarka 2 

Det ligger godt til rette for en universell utforming av området da det er små høydeforskjeller. Veier og de 

ulike formålene planlegges med tanke på å oppnå god tilgjengelighet. Det er en målsetting å planlegge slik 

at de fleste tomtene også oppfyller krav om universell utforming.  

 

Det er stilt krav om tilgjengelig adkomst til f_GF1 og f_BLK2 og at det tilrettelegges for rullestol der det 

anlegges sittegrupper. Videre skal beplantning innenfor felles uteoppholdsareal og lekeareal benyttes 

vekster med lite pollenutslipp. 

 

5.8 Uteoppholdsareal  
Det planlegges tomter for enebolig, tomanns- og firemannsboliger med en utnyttelsesgrad på %-BYA=30 

og 35 %. Dette gir rom for gode uteoppholdsarealer på hver eiendom. Det er i tillegg avsatt 2 områder for 

lek og et større, felles grøntområde. 

 

f_BLK1 har en størrelse på 0,7 daa og ligger sør i området og tilfaller naturlig søndre del av planområdet. 

Den ligger inntil et større friområde i eksisterende plan Nilstilmarka 1 og består av en skogkledt høyde 

med gode mulighet for fri lek, og aking vinterstid.  

 

f_BLK2 har en størrelse på 2,7 daa og ligger i nordre del av område. Også dette området grenser mot 

utmark og blir en naturlig del av skogsområde utenfor planen. Terrenget her heller svakt mot nord og gir 

muligheter for lek, og aking vinterstid.  

 

Begge lekeområdene skal også opparbeides med minimum 2 lekeapparater, og tilpasses variert lek. 

Lekeapparater og sittegruppe innenfor f_BLK2 skal opparbeides med tilgjengelig adkomst og med plass for 

rullestol der det anlegges sittegruppe. 

 

Mesteparten av skogen er hogd i forbindelse med klargjøring av området. I område f_BLK1 og i 

grøntområde ved siden av er skogen beholdt. Vegetasjon i grøntområde og lekeområde tilpasses bruken, 

men for å ivareta noe av områdets karakter legges det opp til en vegetasjons- og terrengbehandling som 

bidrar til å bevare utmarkspreget. 

 

5.9 Grønnstruktur  
I tillegg til uteoppholdsareal er det satt av et større friområde (f_GF1). Dette ligger omtrent midt på feltet 

og har en størrelse på 2.1 daa. Området er forholdsvis flatt med en liten bekk som renner igjennom. 

Bekken har lav vannføring store deler av året, men noe større vannføring i smelteperioden på våren. 

Området kan benyttes til lek og opphold hele året. Det er her mulighet for å opparbeide et bra 

uteoppholdsareal med balløkke. Deler av friområdet skal opparbeides med lekeapparater og sittegruppe 

med universell utforming i tråd med TEK17. I utgangspunktet anses det ikke å være behov for inngjerding 

mot bekken da denne har svært liten vannføring det meste av året, og et gjerde vil redusere bruksverdien 

av området, men det kan vurderes nærmere ved utforming av friområdet. Området er felles for nytt 

boligområde, men skal være åpent for allmenn ferdsel og bruk. 

 

f_GF2 har en størrelse på 0,2 daa og skal som minimum inneholde en tursti åpen for allmenn ferdsel som 

kompensasjon for en eksisterende sti østover gjennom planområdet som delvis ble regulert bort i 

forbindelse med Nistilmarka1.  
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5.10 Kulturminner 

Hedmark Fylkeskommune har registrert 6 kulturminner ved befaring i området. Plangrensen har etter 

befaring av Hedmark fylkeskommune blitt noe justert slik at planområdet kun berører to kullgroper med 

kulturminneID 224134, angitt som bestemmelsesområde #1, og kulturminneID 224142, angitt som 

bestemmelsesområde #2.  

 

Av hensyn til utviklingen av området i henhold til planens formål søkes det Hedmark fylkeskommune om 

frigivelse av disse to kulturminnene, tatt i betraktning at kullgroper er å anse som et vanlig kulturminne i 

dette området. 

 

5.11 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Tilknytning til offentlig 225 mm PVC vann- og 250 mm PVC spillvanns ledninger gjøres ved planens 

sørligste hjørne. Søndre halvdel av planområdet (BKS1-2 og BFS1) kan tilknyttes ved gravitasjonsanlegg. 4-

mannsbolig innenfor BKS2 må etableres med laveste golvhøyde på kote 257,0 for å sikre selvfall. Nordlige 

del av planområdet (BFS2-4) etableres med gravitasjonsanlegg ned til privat pumpestasjon for spillvann, 

f_BAV. Spillvannet pumpes da opp til gravitasjonsanlegget i sørlige del av planområdet. 

 

Vannledningen igjennom planområdet etableres med tilstrekkelig kapasitet for to vannkummer med 

slukkevannsuttak.  

 

Overvann håndteres internt på tomter og fra vegområder fordrøyes overvannet før dette føres med utløp 

til bekker igjennom planområdet.  

 

Bekken blir lagt åpen gjennom f_GF1 og i rør under gang- og sykkelveg (f_SGS). Rørdimensjon er planlagt 

større enn rør under eksisterende felt, slik at dette ikke blir til hinder ved eventuell flom. I tillegg blir gang- 

og sykkelveg lagt lavere i terreng enn inntilliggende bygg på BKS2 og BFS3.  

 

5.12 Plan for avfallshenting 
Planområdet faller inn under SØIR sitt område og rutiner. Det er planlagt private avfallsdunker på hver 

enkelt eiendom med unntak av for område BFS4 som har felles plass for avfallsdunker, f_BRE. Dette for å 

unngå at det må etableres snuplass for søppelbil i enden av vegen.  
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6 Konsekvenser av planforslaget 

Området inngår i Kommuneplanens arealdel som område R3, Nistilmarka øst. Området blir regulert i 

henhold til kommuneplanens bestemmelse § 3 om plankrav. 

 

Planområdet er i hovedsak i tråd med arealet avsatt til byggeområde i kommuneplanen. Det er i samråd 

med Elverum kommune konkludert med at tiltaket ikke faller inn under vilkårene for 

konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning 

av 26.06.2009.  

 

6.1 Forholdet til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven 
Det er tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig kunnskap (søk i Naturbase og Artskart). Feltet 

består av barskog med noe innslag av løvskog. Bekken Nistilen, rett utenfor planområdet, er ikke 

fiskeførende. Det er heller ikke registrert andre arter i bekken. Det er ikke registrert prioriterte arter, 

truede eller nær truede arter, utvalgte naturtyper eller truede naturtyper i planområdet. Det er heller ikke 

i utarbeidelsen av planen funnet eller fremkommet elementer som vil kunne få negative konsekvenser for 

verdifull natur. Kommunens sjekkliste er fylt ut og ligger vedlagt. 

 

Tiltaket påvirker ikke naturmangfoldet i nevneverdig grad, jf. Nml. §8. Det foretas ingen nærmere 

vurdering etter §§ 9 til 12.  

 

6.2 Landbruk 
Planforslaget medfører omdisponering av ca. 37 daa skogsmark på middels bonitet. Arealet er ikke 

dyrkbart. En omdisponering i henhold til planforslaget har liten betydning for skogressursene i området. 

Arealet er begrenset og medfører ikke vanskeligheter for drift av omkringliggende skogareal.  

 

6.3 Trafikk og støy 
Boligfeltet ligger ca. 5 km fra sentrum og vil være bilbasert. Det må forventes noe økt trafikk i krysset 

Hernesvegen-Slåttrønningen samt noe mer kjøring gjennom eksisterende byggefelt. Fartsgrense i 

boligfeltene er 30km/t som begrenser trafikkstøyen.  

 

6.4 Teknisk infrastruktur 
Offentlig vann og spillvannsnett har tilstrekkelig kapasitet nedstrøms og feltets tilknytning vil ikke 

medføre endret situasjon for VA-nettet. Det er vanntilgang tilstrekkelig for slokkevannsuttak. 

 

6.5 Barns interesser i planleggingen 
Tiltaket vil ikke medføre negative konsekvenser for barn og unge. Nistilmarka 2 anses å bli et barnevennlig 

boområde. Det er lett tilgang til skog og utmark med turterreng og skiløyper. Hernes barnehage, Hernes 

skole, Herneshallen, Øyenbana (fotball) og Varden skianlegg er i nærheten.  

 

Det er ikke er gjennomkjøring i feltet og trafikksikker gangvei til skole og idrettshall. Uteområdene i 

planområdet er store med variert topografi og gode muligheter for etablering av sosiale møteplasser.  Det 

skal anlegges balløkke som også vil komme resten av nabolaget til gode. 
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6.6 ROS-analyse  
Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Denne ligger 

vedlagt.  

Det er mindre eller liten sannsynlighet for at det oppstår nye farer eller økt sannsynlighet for større 

ulykker ved gjennomføring av planen. Forhold i gul sone knytter seg til radon i grunnen, konsekvenser ved 

skogbrann og trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

1.Ubetydelig 2.Mindre 
alvorlig 

3.Betydelig/ 
kritisk 

4.Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig      

4. Meget sannsynlig  8, 6, 6    

3. Sannsynlig      

2. Mindre sannsynlig 2     

1.Lite sannsynlig 1     
Figur 8. Oppsummering av uønskede hendelser og behov for tiltak; I rød sone er tiltak nødvendig, i gul sone gjøres en 
nyttekostnadsvurdering, mens rimelige tiltak gjennomføres i grønn sone. 

Det gjøres tiltak med hensyn til trafikksikkerhet. De to andre registrerte forholdene ivaretas gjennom krav 

i gjeldende regelverk.  

 

Reguleringsplanen vil i liten eller ingen grad endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i 

negativ retning. 
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Vedlegg 

• ROS-analyse 

• Sjekkliste naturmangfold 

 

 

 


