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Vedtak: 

Kommunedirektøren vedtar mindre endring av detaljregulerings for Hanstad, vest for rv. 2, plan-ID: 
16-05, med tilhørende plankart datert 12.05.2021, bestemmelser datert 19.05.2021 og 
planbeskrivelse datert 12.05.2021. 
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §12-14 og kommunens delegasjonsreglement. 
 
 
 

Utredning 
 

Bakgrunn 
Arealtek AS har på vegne av Bjølseth Eiendom AS søkt om en mindre endring av reguleringsplanen 
for Hanstad, vest for rv. 2 (planID 16-05). Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for 
fortetting i eksisterende boligområde i form av frittliggende småhusbebyggelse. Eksisterende 
enebolig skal bestå og det legges til rette for to nye tomannsboliger og en ny enebolig.  
 
Planområdet 
Planendringen omfatter deler av Per Chr. Asbjørnsens veg 10, gnr. 29, bnr. 9, på Hanstad i Elverum 
kommune. Planområdet er på litt over 3 daa og det står en enebolig og en garasje på eiendommen i 
dag. Området er preget av store tomter og en lav tetthet av boliger. Boligene har tradisjonell 
utforming med saltak og har inntil 2 etasjer. Eiendommen er omgitt av eksisterende boliger, et 



  
friområde og i nord finner man Norsk skogmuseum. Eiendommen grenser også til veg på tre sider (P. 
Chr. Asbjørnsens veg, Forstmester Mejdells veg og nyetablert adkomstveg til boligområdet 
«Lykkebo» (planID 16-04) som ble vedtatt den 24.5.2017. Sentrum med alle sine tilbud ligger ca. 1,5-
2 km unna og kollektivknutepunkt med togforbindelse er lokalisert på Vestad ca. 2 km fra 
planområdet. Lokalbussene har i tillegg stoppested i sentrum.  
 
Planstatus  
Området inngår som et eksisterende boligområde i kommunedelplan for Elverum byområde, Byplan 
2030. Byplanen åpner opp for en moderat fortetting i etablerte boligområder. I reguleringsplanen for 
Hanstad, vest for rv. 2, vedtatt i 1967, er det tilrettelagt for åpen bebyggelse inntil 2 fulle etasjer med 
lite rammer for utbygging. Byplanen vil overstyre den eldre reguleringsplanen med tanke på 
utnyttelsesgrad, parkeringskrav m.m. Området er tidligere regulert og planen vil grense til 
boligområdet «Lykkebo».  
 
Planforslaget 
Planendringen vil legge til rette for en fortetting i eksisterende boligområde. Ny bebyggelse vil 
fordeles på 3 områder i plankartet, med bestemmelser. Område BFS1 vil bestå av eksisterende 
bebyggelse, område BFS2 legges til rette for en ny enebolig og område BFS3 legges til rette for to 
tomannsboliger. Planendringen omhandler i hovedsak:  

- Tilrettelegging for fortetting i et eksisterende boligområde i form av to tomannsboliger 
(BFS3) og en enebolig (BFS2). 

- Eksisterende enebolig og garasje vil bestå (BFS1).  
- Etablering av ny adkomst til tomannsboliger fra Per Chr. Asbjørnsens veg og en egen 

avkjørsel til enebolig fra Forstmester Mejdells veg.  
- Tilrettelegging for en liten lekeplass med sandkasse/ lekeapparat og en sittegruppe i 

tilknytning til område BFS3.  
- Opprettelse av et privat uteoppholdsareal i form av mindre vestvendt veranda/terrasse for 

tomannsboligene og egen hageflekk for planlagt enebolig. 
o.l.  
 

Begrenset høring 
Forslag til planendring er lagt fram for offentlige myndigheter, berørte parter og andre med interesse 
for saken. Fristen for å komme med uttalelse til planen var 15. juni 2021. I forbindelse med høringen 
har kommunen mottatt 4 uttalelser, der 3 kom fra offentlige instanser og 1 kom fra berørt nabo.  
 
Naboen uttalte at forslagstiller bes bekoste en støttemur mellom eiendomsgrensene, samt 
opparbeider bed og tilrettelegger for beplantning langs vegen inn til Forstmester Mejdells veg. 
Kommunedirektøren kan ikke se at dette er et behov som følge av den mindre endringen, men 
anbefaler utbygger og nabo om å ha en videre dialog rundt dette. 
 
Elvia kom med en uttalelse der de ønsker en videre avklaring rundt eksisterende kabler og om det er 
tilstrekkelig kapasitet. Uttalelsene til Elvia tas til orientering og vil avklares i byggesaken.  
 
Statens vegvesen kom med en positiv uttalelse til endringsforslaget og hadde ingen videre 
innvendinger.  
 
Statsforvalteren bemerket at ny retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021 
måtte implementeres i planbestemmelsene. Dette innspillet er imøtekommet i punkt 1.7 i 
bestemmelsene.  
 

Vurderinger 
Planendringen er i tråd med rammene og føringene i Byplan 2030 og kommunens strategi for 
boligutvikling i sentrumsnære strøk. Kommunedirektøren er positiv til fortetting i det aktuelle 



  
området og hvor det legges til rette for en arealeffektiv utbygging. Dette er positivt i et miljø- og 
folkehelseperspektiv, der man enkelt kan bruke kollektivtransport, samt for gang- og sykkel for å 
komme seg til nærbutikker og sentrum. Endringen vil også gjøre det mer trafikksikkert enn det er i 
dag. Planendringen vil heller ikke ha noen vesentlige konsekvenser for området.  
 
Planbehandling 
Kommunedirektøren anser planendringene som innenfor hva som kan behandles som en mindre 
endring, iht. pbl. § 12-14. Endringen medfører en høyere tetthet av boenheter og bebyggelsen vil 
bestå av frittliggende småhusbebyggelse som er i tråd med planen. Fortettingen tilrettelegger for en 
ny enebolig og to nye tomannsboliger innenfor et tilstrekkelig stort område. Hovedrammene i planen 
er dermed intakte og endringen anses ikke å ha konsekvenser for gjennomføringen av planen. Ingen 
eksisterende grøntarealer blir berørt av planendringen. 
 
Fortetting og bokvalitet 
Fortetting i etablerte boligområder er forankret i byplanen, som åpner opp for en moderat fortetting 
i eksisterende boligområder. Området på Hanstad, vest for rv. 2, består av både frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse. Det har vært flere fortettingsprosjekter innenfor området på 
Hanstad, deriblant det tilgrensende boligområdet «Lykkebo» med 5 nye eneboliger. En videre 
fortetting av området gjennom en ny enebolig og to nye tomannsboliger anses som kurant og godt 
innenfor tålegrensen. Det er lagt til rette for gode solforhold på utearealene og plasseringen av 
boligene vil ikke gi vesentlige konsekvenser for tilgrensende hagearealer hos naboene. 
Kommunedirektøren anser bokvaliteten som godt ivaretatt gjennom effektiv utnyttelse av 
eksisterende eiendom, solrike uteområder, mer trafikksikre adkomstsløsninger og med et felles 
grøntareal rett ved. Planendringen vil være i tråd med føringer gitt i Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med føringer gitt i Byplanen. 
 
Estetikk og byggeskikk 
Omkringliggende bebyggelse består i hovedsak av bebyggelse fra 60- og 70 tallet. Bebyggelsen har 
tradisjonell utforming med saltak inntil 2 etasjer og ofte oppført i tre. Området er videre preget av 
relativt store tomter og en noe lav tetthet av boliger. Kommunedirektøren er positiv til at ny 
bebyggelse vil ha saltak for å harmonisere med omkringliggende bebyggelse. Det tilrettelegges også 
for en mønehøyde på 8 m og gesimshøyde 6,5 meter, samt en utnyttingsgrad på %-BYA=35 %, noe 
som tilsvarer det nylig regulerte naboområdet «Lykkebo».  
 
Uteoppholdsareal 
Planendringen tilrettelegger for en liten lekeplass for de minste barna med sandkasse/ lekeapparat 
og sittegruppe i tilknytning til område BFS3. Det blir i tillegg tilrettelagt for privat uteoppholdsareal i 
form av en mindre vestvendt veranda/terrasse for de to tomannsboligene og egen hageflekk for den 
planlagte eneboligen. Rett ved planområdet ligger det også et felles grøntareal (gbnr. 30/1) som er 
avsatt til nærlekeplass i kommunedelplanen. Kommunedirektøren anses at det er tilstrekkelig med 
uteoppholdsareal og nærheten til et felles grøntområde, kombinert med en mindre lekeplass 
innenfor BFS3 vil gi en god og variert løsning for lek- og uteopphold.  
 
Adkomst 
Planendringen vil tilrettelegge for en endring av eksisterende avkjørsler. Adkomsten til de nye 
tomannsboliger planlegges fra Per Chr. Asbjørnsens veg og den nye eneboligen får egen avkjørsel fra 
Forstmester Mejdells veg. Avkjørsel til eksisterende enebolig fra Per Chr. Asbjørnsens veg saneres og 
det samme gjelder dagens avkjørsel som er plassert i krysset mellom Per Chr. Asbjørnsens veg og 
Forstmester Mejdells veg. Eksisterende enebolig vil ha en egen avkjørsel fra Forstmester Mejdells 
veg. Avkjørsel helt i sør vil også saneres slik at det ikke blir flere avkjørsler på denne veistrekningen.  
Kommunedirektøren er positiv til at planendringen bidrar til å rydde opp i dagens atkomstsituasjon. 
Ved å flytte adkomsten til den eksisterende eneboligen noe sørover bedres trafikksikkerheten i 
krysset. Dette sikres også som et rekkefølgekrav i bestemmelsene.  



  
 
Barn- og unge 
I byplanen er det satt krav til en felles nærlekeplass dersom det planlegges for 5 eller flere 
boenheter. Det tilrettelegges for en liten lekeplass med sandkasse/ lekeapparat, samt sittegruppe i 
tilknytning til område BFS3 og det ligger en nærlekeplass (gbnr. 30/1) rett ved planområdet, i tillegg 
til friområdene ved Skogmuseet og til badeplass ved Glomma. Det er god plass for lek og uteopphold 
innenfor den enkelte tomt for de minste barna. Boligområdet anses å ha en barnevennlig 
lokalisering. Det er lite intern trafikk og det skiltet med lav fart, 30 km/t. Det er videre 
sammenhengende gang- og sykkelvei inn til sentrum med en kulvert under rv. 2 ved Spar Hanstad/ 
Hanstad skole litt lenger sør. Skoginspektør Kiærs veg gir også en trafikksikker adkomst for gående og 
syklende til skole og aktivitetsområder. Det er kort vei til både badeplass, etablerte turområder og 
tilrettelagte aktivitetsområder. Kommunedirektøren mener at både planendringen og området 
legger til rette for gode oppvekstsvilkår og at barn og unges interesser er godt ivaretatt. 
 
Klima- og miljøkonsekvenser 
Kommunedirektøren anser ikke at planendringen vil få konsekvenser i forhold til klima- og miljø. 
Området er relativt flatt, preget av større tomter med gode muligheter for infiltrasjon av overvann 
lokalt på hver enkelt tomt. Flom anses heller ikke som en reell trussel i dette området. Det er 
gjennomført en ROS-analyse og det fremkommer ingen farer eller uønskede hendelser som krever 
noen endringer i planforslaget.  
 
Konklusjon  
Kommunedirektøren er positiv til planendringen og den mindre endringen anses å være i tråd med 
kommunens overordnede planer og strategier. Planendringen vil bidra til fortetting som 
harmoniserer med eksisterende boligområdet og det tilrettelegges for gode levevilkår for fremtidige 
beboere. Den mindre endringen har ikke nevneverdige konsekvenser for den opprinnelige planens 
intensjon og hovedrammer. 
 
 

 

 


