
 

 

ELVERUM KOMMUNE            

 

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Johan Falkbergets veg 56  
 
På vegne av Brons M&S AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting 
av planarbeid for «Detaljregulering for Johan Falkbergets veg 56», arealplan-ID 2021001. 
 
Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Plan1 AS er engasjert til å utarbeide planen.  
 
Planområdet er på 3,4 dekar og består av gnr. 34 bnr. 75 og mindre del av gnr. 28 bnr. 480 
(Johan Falkbergets veg).  
 
Området og ligger innenfor boligområdene på Hanstad/Helset sør for Elverum sentrum og 
grenser i vest mot Johan Falkbergets veg, i sør mot eksisterende boligbebyggelse (gnr/bnr 
34/117 og 37/119), i nord mot gnr/bnr 28/392 og 34/78 og i øst mot gnr. 28 bnr. 392 som bl.a. 
omfatter del av Helsetvegen. Oversiktskart som viser lokalisering av området og kartutsnitt med 
planens begrensning vises nedenfor. 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i form av tre tomannsboliger med 
noe høyere utnyttelse inn i gjeldende reguleringsplan.  
 
Planområdet er avsatt til nåværende boligbebyggelse i kommunedelplan for Elverum byområde, 
vedtatt 28.08.19. Iht. bestemmelsene innbefatter dette frittliggende småhus med inntil 2 
boenheter per eiendom.  
 
Området som skal reguleres ligger innenfor «Reguleringsplan for Hanstad Helset» (Plannr. 
198704), vedtatt 12.12.88, hvor arealet er 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. Innenfor området planlegges det småhusbebyggelse i to etasjer, men med en 
utnyttelsesgrad på inntil 30%. Det lages nå en ny frittstående reguleringsplan for denne 
eiendommen med mer detaljerte bestemmelser enn tidligere planer. 
 
Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning 
iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 
01.07.17. 
 
Spørsmål og innspill kan rettes til Plan1 AS Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen.         
E-post: rag@p1.no, Tlf.nr.: 95 92 00 27, eller via plandialog på kommunens webkart ved å søke 
på planID 2021001 eller plannavn «Detaljregulering Johan Falkbergets veg 56». Link til 
plandialog er under fanen «Kart». Via plandialog kan også saksprosessen med tilhørende 
dokumenter ses og følges.  
 
Frist for merknad ved varsel om oppstart av planarbeid er 05.03.21. 
 
Planforslaget er tenkt å være ferdig utarbeidet før sommeren 2021 og behandles da i 
formannskapet. Ved vedtak om å legge planen ut på offentlig ettersyn er det mulighet for å 
komme med innspill til forslaget. Varsel om offentlig ettersyn sendes til berørte naboer, 
gjenboere, offentlige instanser og andre berørte parter og hvor fristen for uttalelse til planen er 
på minimum 6 uker. 
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