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Planinitiativ – detaljregulering for Grindalsvegen 105, Elverum 
 

  
1. 
Formelle 
opplysninger 

 

• Oppdragsgiver: 
JST Invest AS v/Johnny Sterud, Elgvegen 2, 2340 Løten Mob: 92452180. E-
post: johnny@aktivmontasje.no 

• Konsulent: 
Plan1 AS v/Øystein Ellingsen, Balder Alle 2, 2060 Gardermoen.  
Mob: 97 69 12 77. E-post: oel@p1.no  
 

2. 
Planområdet og 
eiendomsforhold 

 

• Oppdragsgiver er eier av Grindalsvegen 105, gbnr 12/47 og 65. 
Eiendommen er på til sammen ca 1450 kvm. Området er omfattet 
av plan for Elverum Leir, fra 1924. Denne planen er av en alder og 
detaljeringsgrad som gjør den lite anvendelig som 
styringsdokument for utviklingen i området.  

• Eiendommen har vært benyttet som boligeiendom, og ligger i et 
boligstrøk, men med Skansen parkområde som nærmeste nabo 
mot nord. 

 
 

3. 
Intensjoner med 
planforslaget 

 

• Hensikten med planarbeidet er en fortetting på tomta, og oppføre 
2 tomannsboliger med til sammen 4 boenheter. Adkomst til 
eiendommen ønskes basert på en videreføring av dagens 
adkomstveg. 
 

• Arealformål: Boligformål, frittliggende småhusbebyggelse 

 

  



4. 
Forhold til 
overordnede planer 

 
• Antas forslaget å være i strid med overordnet plan? 

Nei, eiendommen ligger i område avsatt til fremtidig sentrumsområde, 
men gjennom avklaringsrunder med kommunen er det klart at ny 
bebyggelse i området må bære preg av småhusbebyggelse. 
Eiendommens plassering innerst i en blindvei, taler for å foreslå 
bebyggelse med rent boligformål. 
 

 
 

5. 
Konsekvensutredning 
og spesielle forhold 

 

• Antas det at planforslaget vil utløse krav om 
konsekvensutredning? Jf. forskrift om konsekvensutredning 
gjeldende fra 01.07.17 

       Nei 

• Kjente utfordringer i planarbeidet 
Oppnå tilfredsstillende kvalitet og sammenheng på bebyggelsen sett i 
forhold til strøket eiendommen ligger i. Ellers gjesteparkering, 
uteoppholdsareal, renovasjonsløsning, samt avstand til Glomma. 

• Annet: eks. tidligere vedtak 

Det er tidligere oppfordret til å søke planmessig samarbeid med 
naboeiendom. Det er nå avklart at det ikke vil startes planarbeid der. 
På den bakgrunn fremmes det på nytt planinitiativ for Grindalsvegen 
105 alene, men med lavere utnyttelse enn tidligere. 

6. 
Kartskisse + evt. 
nødvendige 
illustrasjoner 

 
Det er utarbeidet en forslagsskisse som viser 2 tomannsboliger, hvor det er 
vist til sammen 6 p-plasser. Den skisserte bebyggelsen med p-plasser 
utgjør en utnyttelse av det foreslåtte byggeområdet på omkring  
%BYA=28%. 
 

 
 
Plan1 AS, Gardermoen, 24.09.2019 


