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Vedtak: 

Rådmannen vedtar mindre endring av reguleringsplan for Grønnvegen og Grønnmyra, plan-ID 24-04 
med tilhørende plankart datert 26.03.2020 og bestemmelser datert 02.06.2020.  
 
Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 og kommunens delegasjonsreglement.  
 

 

Utredning 

Bakgrunn 
Norgeshus AS har på vegne av Norgeshus Elverum AS fremmet en mindre reguleringsendring for John 
Koppangs veg 1. Hensikten med planendringen er å legge til rette for flere boenheter på 
eiendommen enn hva som er tillatt i den gjeldende reguleringsplanen.  
 
Planområdet 
Planendringen omfatter John Koppangs veg 1, gbnr. 31/256 på Gaarderløkka. Eiendommen er på 2,8 
daa og ligger ca. 800 meter fra sentrum av Elverum. I dag står det en enebolig på tomta som er 
planlagt revet. Området er et etablert boligområde med både frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. I området er det kommunale boliggater med fartsgrense 30 km/t.  
 

Utvalg Saksnummer  Møtedato 

Delegert generell 303/20 10.06.2020 



  
Planstatus 
Området er avsatt til eksisterende boligformål i kommunedelplan for Elverum byområdet, Byplan 
2030. Byplanen åpner opp for en moderat fortetting i etablerte boligområder. I reguleringsplanen for 
Grønnlia og Grønnmyra, vedtatt i 1969, er eiendommen regulert til ene- eller tomannsbolig med lite 
rammer for utbyggingen. Byplanen overstyrer den eldre reguleringsplanen med tanke på 
utnyttelsesgrad, parkeringskrav m.m. 
 
Planforslaget 
Planen legger til rette for en endring av tillatt boligtype – fra frittliggende (ene- eller tomannsbolig) til 
konsentrert småhusbebyggelse. Det er søkt om rammetillatelse for 2 firemannsboliger. For å sikre en 
arealeffektiv utbygging er det satt som ramme i planen at det skal tilrettelegges for minimum 6 
boenheter på tomta. Utenom endring av boligtype innebærer planendringen blant annet: 
Bestemmelser: 

 Det er innarbeidet bestemmelser for felles og privat uteoppholdsareal, utnyttelsesgrad og 

parkering i tråd med byplanen. Planforslaget inneholdt et avvik fra byplanens krav om privat 

uteoppholdsareal, hvor det var forslag til en balkong på 7 m² i andre etasje, byplanen har 

krav til minimum 10m² for boenheter i konsentrert småhusbebyggelse.  

 Det er satt rekkefølgekrav til opparbeidelse av en felles lekeplass. Lekeplassen er planlagt 

langs med vegen og det er derfor lagt inn krav til at det skal være fysisk skjerming mellom 

lek- og vegarealer med tanke på barnas sikkerhet.  

 For god tilpasning til omkringliggende bebyggelse og områdets karakter er det satt krav til 

saltak på boligene med bestemt takvinkel, møneretning og bruk av tre i fasadene.   

 Gjeldende reguleringsplan viste ikke til maksimal tillatt mønehøyde. I planendringen er det 

lagt inn en mønehøyde på maksimalt 9 meter. Tillatt gesimshøyde på 7 meter står uendret.   

 Bestemmelsene er for øvrig supplert/oppdatert i tråd med dagens regelverk, retningslinjer 

o.l.  

Plankart:  

 Avkjørselen er stadfestet i plankartet med egen bestemmelse. Dagens adkomst skal 

videreføres med noe forskyvninger østover.  

 Byggegrensene er justert i tråd med kommunens vegnormer. Det er lagt inn et unntak i 

bestemmelsene for renovasjon, med forutsetning om at det ikke er til hinder for sikt eller 

snøopplag.  

 Frisiktsone i krysset John Koppangs veg x Gerhard Munthes veg er inntegnet i plankartet.  

 Detaljering av areal for vegformål hvor det er lagt inn eget formål for grøft langs med 

vegene.  

Begrenset høring 
Forslag til planendring er lagt fram for offentlige myndigheter, berørte parter og andre med interesse 
for saken. I forbindelse med høringen har kommunen mottatt 3 uttalelser, alle fra berørte offentlige 
myndigheter. Samtlige instanser anbefalte en endring av kravet til privat uteoppholdsareal, slik at det 
er i tråd med byplanens føringer. Etter høringsperioden har forslagsstiller etterkommet byplanens 
krav til 10m² på privat uteoppholdsareal og bestemmelse § 3.8 a) er endret i tråd med dette.  
 
Vegvesenet anbefalte i sin uttalelse at det settes krav til tak over sykkelparkering. Innspillet er 
imøtekommet og det er innarbeidet i bestemmelsene, § 3.7 b).   
 
Planendringen og søknad om rammetillatelse ble varslet samtidig og følger en felles behandling, 
etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-15. Vedtakene i saken gjøres separat, hvor det gjøres et 
selvstendig vedtak i søknaden for byggesaken.   
 



  

Vurdering 
Planendringen er i tråd med rammene og føringene i Byplan 2030 og kommunens strategi for 
boligutvikling i sentrumsnære strøk. Rådmannen 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, hvor det ligger godt til rette for at beboerne skal kunne gå og sykle i sin 
hverdag og behovet for bil som framkomstmiddel er dermed redusert.  
 
Planbehanding 
Rådmannen anser planendringene som innenfor hva som kan behandles som en mindre endring, iht. 
pbl. § 12-14. Endringen medfører en høyere tetthet av boenheter, hvor man endrer underformålet 
for bolig. Hovedrammene for planen er dermed inntakte og endringen anses ikke å ha konsekvenser 
for gjennomføringen av planen, hvor området allerede er bygd ut. Ingen grøntarealer er berørt av 
planendringen.  
 
Fortetting og bokvalitet 
Fortetting i etablerte boligområdet er forankret I byplanen, som åpner opp for en moderat fortetting 
i eksisterende boligområder. Gaarderløkka består av både frittliggende og konsentert 
småhusbebyggelse, hvor blant annet prosjektet grenser inntil flere firemannsboliger, hvor man har 
allerede har en relativt høy utnyttelse. To nye firemannsboliger anses som kurant og innenfor 
tålegrensen i dette området. Det er lagt til rette for gode solforhold på utearealene og plasseringen 
av boligene vil ikke gi konsekvenser for tilgrensende hagearealer hos naboene. Rådmannen anser 
bokvaliteten som godt ivaretatt med solrike uteområder, lite trafikkstøy og med et grøntareal rett 
ved. 
 
Estetikk og byggeskikk 
Omkringliggende bebyggelse består hovedsakelig av eneboliger, men det er oppført flere 
firemannsboliger rett nord for eiendommen. Det er varierende alder og stilart, men området bærer 
preg av 50-talls bebyggelse og store tomter. Saltak er gjennomgående takform på bebyggelsen. 
Rådmannen mener det er svært positivt at det er lagt inn krav for byggeskikken i planen slik at ny 
bebyggelse skal tilpasses og ikke bryte med områdets karakter. Ny bebyggelse speiler 
firemannsboligene nord for eiendommen som ligger i samme gateløp. Flere av kravene i 
planendringen er tilpasset volum, formuttrykk og byggeskikken på disse firemannsboligene. Dette 
vurderer rådmannen som positivt.  
 
Barn og unge 
I byplanen er det satt krav til en felles nærlekeplass dersom det planlegges for 5 eller flere 
boenheter. Det er derfor satt krav til en lekeplass på minimum 200 m². Denne skal inneholde 2 
lekeapparater og sittegruppe og være ferdig opparbeidet før boligene kan tas i bruk (evt. påfølgende 
15. juni). Rådmannen mener det er positivt at lekeplassen ligger solrikt til på eiendommen og godt 
tilgjengelig for barna. Det er videre bra at det er satt krav til fysisk skille mot vegen for barnas 
sikkerhet.  
 
Det er ikke opparbeidet gang- og sykkelveger eller fortau på boliggatene med fartsgrense 30 km/t. 
Boliggatene er derimot lite trafikkert og det er god sikt langs vegene. Fra Solvegen, hvor fartsgrensen 
er 50 km/t, er det tilbud for gående og syklende til og fra sentrum og Frydenlund skole. 
Trafikksikkerheten for barn og unge anses å være god. Det ligger godt til rette for at skoleelever skal 
kunne sykle og gå til og fra skole, samt andre aktiviteter i sentrum. Rett over vegen for de nye 
boligene er det en liten skog (regulert til friområde) og det er akebakke under 200 meter fra 
eiendommen. 
  
Rådmannen mener både planendringen og området legger til rette for gode oppvektsvilkår og at 
barn og unges interesser er godt ivaretatt.   
 



  
Konklusjon 
Rådmannen er positiv til planendringen og prosjektet. Rammer og føringer i byplanen er fulgt og 
området anses som godt egnet for en slik fortetting planendringen medfører. Viktige hensyn som 
trafikksikkerhet, barn og unges interesser, bokvalitet, miljøhensyn m.m. anses som ivaretatt. 
Rådmannen er dessuten positiv til at god byggeskikk er vektlagt.  
 


