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  ELVERUM KOMMUNE  

 

 

Planinitiativ for detaljregulering av Johan Falkbergets veg 56, Gnr. 34 bnr. 75 i Elverum. 

Endring for del av «Reguleringsplan for Hanstad Helset» (plan nr. 4/87). 

 

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre 

for følgende: 

 

 Følgende opplysninger skal gis (i den grad de er kjent): 
1. 

Formelle 

opplysninger 

• Oppdragsgiver:  

Brons M&S AS, Kantorivegen 2, 2435 Braskereidfoss.  

Kontaktperson:  

Brons Putelis 

Mob: 906 98 043 

E-post: info@bronsms.com  

• Konsulent:  

Plan1 AS, Balder Alle 2, 2060 Gardermoen 

Kontaktperson:  

Arealplanlegger Ragnhild Storstein 

Mob: 95 92 00 27 

E-post: rag@p1.no   

2. 

Planområdet og 

eiendomsforhol

d 

• Planområdet: Johan Falkbergets veg 56, gnr. 34 bnr. 75 og mindre del 

av gnr. 28 bnr. 480 (Johan Falkbergets veg) 

• Planområdet (gnr. 34 bnr. 75) er på ca 3,4 dekar. Størrelse/avgrensning 

er vist på kart nedenfor 

• Eierforhold: 34/75 eies av Brons M&S AS og 28/480 eies av Elverum 

kommune 
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• Har eiendommen vegrett? Ja 

• Eventuelle andre privatrettslige forhold?  

Ikke kjente 

3. 

Intensjoner med 

planforslaget 

• Formål med detaljreguleringen/endring av del av gjeldende 

reguleringsplan/bestemmelser for Hanstad Helset, er å tilrettelegge 

for en høyere utnyttelse slik at det kan oppføres tre tomannsboliger på 

gnr. 34 bnr. 75 

• Arealformål: 

Frittliggende småhusbebyggelse i form av tomannsboliger 

• Antatt maks %BYA= 30%. Antatt maks byggehøyde 6,5-7 meter. 

Foreslått bebyggelse vil ha høyder og volum tilpasset eksisterende 

bebyggelse i nærområdet, og vil tilpasses terrenget. 

• Miljøkvaliteter: 

Eiendommen er på nesten 3,3 dekar, og det er i dag kun en bolig på 

tomta. En høyere utnyttelse av arealene vil være miljømessig positivt, 

samt være i samsvar med kommunale, regionale og nasjonale føringer. 

Ny bebyggelse som bygges i samsvar med TEK-17 vil også ha 

miljømessige bedre løsninger enn eldre bebyggelse. 

• Vil planarbeidet få virkninger utenfor planområdet? 

Det er påpekt at trafikksituasjonen i nærområdet ikke er tilfreds-

stillende. En økning fra en til seks boenheter vil generere noe økt 

trafikk, men den prosentvise økningen på vegene vil være minimal.  

4. 

Forhold til 

overordnede 

planer 

• Forholdet til kommuneplan, og reguleringsplaner, retningslinjer og evt. 

pågående planarbeid i området: 

- Formålet er i samsvar med kommuneplanen/kommunedelplan for 

sentrum.  

- I gjeldende reguleringsplan for Hanstad Helset er eiendommen 

regulert til småhusbebyggelse som kan oppføres i inntil 2 etasjer, 

der det er satt maks utnyttelse på 25% for 1-etasjes hus og maks. 

17% for 2-etasjes hus. Det planlagte tiltaket viser småhusbebyg-

gelse i to etasjer, men med en utnyttelsesgrad på inntil 30%. Det er 

dermed behov for å endre bestemmelsen ift. utnyttelsesgrad. 

- En økt utnyttelse er i samsvar med overordnede føringer 

5. 

Utredningsbeho

v og spesielle 

forhold 

• Antas det at planforslaget vil utløse krav om konsekvensutredning? Jf. 

forskrift om konsekvensutredning av dato 01.07.2017.  

NEI 

• Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 

Økt trafikkbelastning 

Nærliggende åpen bekk langs Johan Falkbergets veg. Forutsettes 

fortsatt å gå åpen, og med stikkledning under avkjørsel. 

• Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas?  

Det er laget egen Flom og overvannsvurdering ifm. foreløpig planlagt 

tiltak. 

• Annet: eks. tidligere vedtak? 

Planforslaget ble først fremmet og behandlet gjennom forenklet 

prosess («mindre ending») iht. PBL § 12-14 andre ledd. Vedtaket ble 

påklaget, og ifm. fylkesmannens behandling av klagesak ble vedtaket 

opphevet med begrunnelse i at endringen ikke kunne behandles som 

en forenklet planprosess iht. PBL § 12-14 andre ledd.  
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Det ønskes nå å fremme en detaljregulering iht. PBL § 12-3 for det 

aktuelle området, som da vil bli en endring av del av gjeldende 

reguleringsplan for Hanstad Helset iht. PBL § 12-14 første ledd. 

• Er det nok strømkapasitet til området? Behov for ny trafo? 

Eidsiva har bekreftet at ny bebyggelse kan tilknyttes eksisterende 

transformator som står sørvest på tomta. 

• Ligger planområdet innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme? 

Ja 

6. Varsel og 

medvirkning 

• Hvem skal varsles – offentlige instanser, grunneiere, naboer og 

interesseorganisasjoner? 

Avklares i samråd med kommunen, men antar at statsforvalteren, 

fylkeskommunen, Statens vegvesen, NVE, Trygg Trafikk og FAU 

aktuelle skoler/barnehager bør varsels i tillegg til berørte naboer og 

gjenboere 

• Hva slags prosess for medvirkning legges det opp til?  

Iht. PBL vil varsel om oppstart av planarbeid bli sendt pr. brev/e-post 

til berørte myndigheter, berørte naboer/ gjenboere og evt. 

lag/foreninger. I tillegg til kunngjøring i lokalavis og på kommunens og 

Plan1s hjemmeside.  
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7.  

Vedlegg 

 

• Kartskisse + evt. nødvendige illustrasjoner. 

Nedenfor vises foreløpige skisser for det planlagte prosjektet 

utarbeidet av DABYGG AS 

Situasjonsplan, datert 05.08.20, utarbeidet av DA BYGG AS (nedfotografert) 

 
3D-illustrasjoner av planlagt bebyggelse, datert 05.08.20, utarbeidet av DA BYGG AS 
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Plantegning 1. etasje tomannsbolig, datert 05.08.20, utarbeidet av DA BYGG AS 
(nedfotografert) 

Plantegning 2. etasje tomannsbolig, datert 05.08.20, utarbeidet av DA BYGG AS 
(nedfotografert) 
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Snitt tomannsbolig, datert 05.08.20, utarbeidet av DA BYGG AS (nedfotografert) 
 

 
Fasader tomannsbolig, datert 05.08.20, utarbeidet av DA BYGG AS (nedfotografert) 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ragnhild Storstein 

Arealplanlegger, Plan1 AS 

 

12.01.21 

Startpakke Elverum kommune.  

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.  


