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1 BAKGRUNN 

Forslagsstiller for forslag til mindre endring av Reguleringsplan for Grønnmyra og Grønnvegen, 
Norgeshus Elverum AS, ønsker å rive eksisterende enebolig i John Koppangs veg 1 (gnr. 31, bnr. 256) 
og bygge to firemannsboliger med tilhørende bebyggelse og uteoppholdsarealer.  

Norgeshus AS er plankonsulent for reguleringsarbeidene og har i tillegg til utarbeiding av 
planforslaget, prosjektert ny bebyggelse for eiendommen og har rollen som ansvarlig søker for 
rammesøknaden som følger saken.  

Området omfattes av en eldre reguleringsplan med navn Grønnlia og Grønnvegen (plan-ID 24-04). 
Reguleringsplanen åpner for frittliggende småhusbebyggelse og det er derfor behov for en mindre 
endring av reguleringsplan for å kunne legge til rette for ønsket fortetting på eiendommen.    

Reguleringsendringen utløser ikke krav til konsekvensutredning i henhold til pbl §4-2 da 
planendringen kun omfatter endring fra frittliggende småhusbebyggelse til konsentrert bebyggelse.  

Det søkes om felles behandling av forslag om reguleringsendring og byggesøknad, jf. pbl § 12-15 
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2 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

2.1 OVERORDNEDE PLANER 
 
Kommunedelplan for Elverum byområde «BYplan 2030» vedtatt 28.08.2019 og kommuneplanens 
samfunnsdel kapittel 5, er retningsgivende for utarbeiding av planendringen.   

Området er i BYplan 2030 avsatt til eksisterende boligbebyggelse.  

2.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
Reguleringsplan for Grønnmyra og Grønnvegen, plan-ID 24. Eiendommen er regulert til ene- eller 
tomannsbolig (våningshus). 

Figur 1. Utsnitt av reguleringsplan for Grønnmyra og Grønnvegen. John Koppangs veg 1 er vist med sort sirkel.   
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3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

 
Figur 2. Beliggenhet. Knappenålen viser beliggenheten til John Koppangs veg 1. 

Endring av reguleringsplan berører John Koppangs veg 1, gnr. 31, bnr. 256. Eiendommen har en 
størrelse på 2817m2. Eiendomsgrensene går ut i John Koppangs vei og Gerhard Munthes veg. 
Størrelsen på eiendommen er 2495 m2. På figuren under er planområdet vist med skravur. Veiarealet 
er ikke tatt med i planendringen. Planområdet har en størrelse på 2496 m2. 

 
Figur 3. Planavgrensning vist med skravur. 
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Eiendommen er i dag bebygd med enebolig og uthus/garasje og befinner seg i et område med 
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.  

 

 

3.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Vann- og avløp 
Det er kommunalt ledningsnett for vann og avløp i John Koppangs veg.  
Strøm 
Eidsiva nett AS har i e-post 21.02.2020 skrevet følgende om kapasiteten i området: «Her er det pr. 
dags dato ca. 50kW ledig trafokapasitet. Dette kan endre seg alt ettersom folks forbruk 
endrer seg. Kabelanlegget i bakken er godt dimensjonert, så det vil evt. være trafo det 
kan bli aktuelt å skifte. Ved et evt. trafoskift vil utbygger måtte stå for sin prosentvise 
andel av den økte trafokapasiteten.»  

3.2 GRUNNFORHOLD 
I henhold til løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelser består grunnen av breelvavsetning. 
Området er også registrert med grusforekomst. Grunnforholdene anses å være uproblematiske som 
byggegrunn. 

 

 

Figur 4. Skråfoto over nabolaget. John Koppangs veg er vist med rød markering. 
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 
Figur 5. Plankart datert 26.03.2020 

4.1 PLANLAGT AREALBRUK 
Planendringen går ut på å endre fra frittliggende småhusbebyggelse til at det tillates flere boenheter i 
planområdet. Det søkes om å oppføre to firemannsboliger, men planen gir åpning for følgende 
boligtyper; tomannsboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og 4-6 mannsboliger. Det er satt krav om  
minimum 6 boenheter. 

4.2 PLANLAGT BEBYGGELSE 
Det er planlagt to firemannsboliger, fire frittstående garasjer, sykkelskur, parkering, 
uteoppholdsareal og lekeplass i planområdet. Ny bebyggelse er tilpasset omkringliggende bebyggelse 
med tanke på plassering, form og volum. Hovedmaterialet på planlagte bygg vil være tre hvor det 
veksles mellom stående og liggende kledning. Omsøkte bebyggelse har en møneretning som er 15° 
vridd mot øst for Gerhard Munthes veg. Dette gir de beste sol og utsynsforholdene for den planlagte 
bebyggelsen, spesielt gjelder dette for leilighetene B1 og B2. Omsøkte møneretning er lik boligen 
nærmeste nabohus i John Koppangs veg 3 og passer godt inn med øvrig bebyggelse i området.  
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Figur 6. Situasjonskart datert 25.03.2020 

 
Figur 7. Fasade på firemannsbolig 
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Figur 8. Perspektiv 

4.3 BEBYGGELSENS HØYDE 
I reguleringsbestemmelsene er følgende høyder satt for eiendommen:  

«Byggehøyder skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng.  
Høydene angitt under er maksimale tillatte høyder.  

a) Bolig 
Mønehøyde: 9 meter 
Gesimshøyde: 7 meter 

b) Garasje/bod 
Mønehøyde: 5 meter 
Gesimshøyde: 3,5 meter» 

De nye boligene har en mønehøyde på 8,5 meter og gesimshøyde på 6 meter.  

 
Figur 9. Terrengsnitt av ny bebyggelse 
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4.4 GRAD AV UTNYTTING 
I reguleringsplanen er det satt maksimalt % BYA=35%.  

Arealet som er grunnlag for beregning av BYA er på 2298m2. 
Den planlagte bebyggelsen med parkering har et BYA på 693m2, noe som gir en %BYA på 30,2m2 

Utregning av grad av utnytting er som følger:  
2 x firemannsbolig + 4 x garasje/sportsbod + parkering på tomt 
(2*196,2 + 4*49,9 + 27 + 3*18 + 20)m2 = 693m2 
Utnyttelse: (693/2298)*100 = 30,2 %BYA  

4.5 ANTALL BOLIGER, LEILIGHETSFORDELING, TILGJENGELIG BOENHET 
Det er planlagt 8 boenheter i to firemannsboliger. Hver leilighet har et bruksareal på 73m2. De fire 
leilighetene som ligger på bakkeplan vil utformes som tilgjengelige boenheter jf. Teknisk forskrift.  

4.6 PARKERING 
Bil 
Det er planlagt fire frittstående garasjer med plass til to biler og to sportsboder i hvert bygg. På 
bakkeplan er det planlagt 4 parkeringsplasser hvorav minst én skal utformes for 
forflytningshemmede. Dette gir en parkeringsdekning på 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet (12 
parkeringsplasser / 8 boenheter).      

Sykkel 
Det er planlagt sykkelparkering med tak helt øst på eiendommen hvor det er plass til 16 sykler. Dette 
gir en parkeringsdekning på 2 sykler pr. boenhet.   

4.7 TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR 
Eiendommen har tilgang til offentlig veg, vann og kloakk.  

4.8 UTEOPPHOLDSAREAL OG LEKEPLASS 
I reguleringsplanen stilles det krav til at hver boenhet skal ha minimum 75m2 uteoppholdsareal. 
Minimum 25m2 pr. boenhet skal være fellesareal. For leilighetene i 1. et. er det krav om aminimum 
10 m2 privat uteoppholdsareal. For boenhetene i 2. etasje er kravet minimum 7m2.  

Et areal på 200m2 skal opparbeides og forbeholdes lekeplass.  

For leilighetene i 1. etasje er det satt av 10m2 privat uteoppholdsareal med direkte utgang fra 
verandadør. Leilighetene i 2. et. har verandaer på 7,4m2. Det er i tillegg mulig å opparbeide privat 
uteoppholdsareal på bakkeplan for boenhetene i 2. etasje. Her kan det bygges platting med 
skjerming for innsyn og sittegrupper og f.eks grill kan settes ut. Eiendommen vil være felles for alle 
boenhetene og det er opp til beboerne/sameiet å bestemme hvor de private uteoppholdsarealet skal 
plasseres.  

Situasjonsplan viser uteoppholdsareal på 690m2 og lekeplass på 200m2 
Dette gir 86m2 uteoppholdsareal per boenhet.  

Lekeplassen er planlagt i krysset mot John Koppangs veg og Gerhard Munthes veg. Det skal etableres 
gjerde mot vegen. Gjerde som oppføres i frisiktsonen må ha en slik utførelse at det ikke er til hinder 
for frisikt, f.eks kan nettinggjerde benyttes.  
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4.9 FRISIKT 
I krysset Gerhard Munthes veg/John Koppangs veg er det regulert inn frisiktsone på 20 meter da 
fartsgrensen i området er 30 km/t.  

4.10 VANN- OG AVLØPSTILKNYTNING 
Den nye bebyggelsen skal koble seg til offentlig vann og avløp med ny stikkledning. 

4.11 AVFALLSLØSNING 
Det skal etableres felles avfallsløsning for boligene. Renovasjon plasseres i tilknytning til ny avkjørsel. 
Plassering av avfallscontainere (molok) gjøres i samråd med renovasjonsselskapet før boligene kan 
tas i bruk.   

 

5 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

5.1 OVERORDNET PLAN OG FØRINGER 
Planforslaget er i tråd med BYplan 2030. Området ligger sentralt i Elverum og egner seg godt til 
fortetting. 

5.2 BYFORM OG ESTETIKK 
Omsøkte boliger er tilpasset eksisterende bebyggelse. Bygningenes form, volum og plassering er 
spesielt tilpasset flermannsboligene som ligger nord for John Koppangs veg.  

5.3 FORHOLD TIL KRAV I NATURMANGFOLDSLOVEN (KAP. II) 
Planområdet er undersøkt i Naturbase og Artskart. Det er ikke registrert verdifull natur eller verdifullt 
naturmangfold i planområdet. Eiendommen er en opparbeidet boligtomt hvor det er svært liten 
sannsynlighet for funn av viktige arter eller naturtyper.    

5.4 TRAFIKKFORHOLD 
Planendringen fører til at det vil bygges 8 boenheter på eiendommen. I forhold til dagens bruk blir 
det en økning på 7 boenheter. Flere boenheter vil gi økt trafikk på tilgrensende veier. Området ligger 
sentrumsnært med gå eller sykkelavstand til viktige servicefunksjoner slik at det ikke er behov for bil 
for å kunne nå daglige behov.  

5.5 BARNS INTERESSER 
Barns interesser blir ivaretatt gjennom uteoppholdsareal og lekeplass på eiendommen. I tillegg er det 
kort veg til offentlig friområde. 

5.6 ROS 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som følger som vedlegg. Det er ikke avdekket 
forhold som endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i negativ retning som følge av 
den planlagte utbyggingen på eiendommen. Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for 
trafikksikkerhet; avkjørselen til eiendommen skal fortsatt være mot John Koppangs veg der det er 
minst trafikk av de to aktuelle veiene. Eksisterende avkjørsel vil bli stengt og ny avkjørsel plasseres 
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lenger bort fra veikrysset. Noe som gir et mer oversiktlig trafikkbilde. Risikonivået vil etter at 
planlagte tiltak er gjennomført holdes på et akseptabelt nivå.  

5.7 PLANLAGT GJENNOMFØRING 
Det er planlagt å bygge ut eiendommen i løpet av 2020. 

 

6 PLANPROSESS  

Forslag til endring av reguleringsplan for Grønnmyra og Grønnvegen fremmes som en mindre 
reguleringsendring jf. plan- og bygningsloven §12-14, andre ledd. Det søkes om felles behandling av 
forslag om reguleringsendring og byggesøknad, jf. pbl § 12-15: 

«Dersom kommunen og den private part finner det hensiktsmessig kan søknad om byggetillatelse 
behandles felles med privat forslag om reguleringsplan. I slike tilfeller gjelder reglene for 
reguleringsplaner om varsling, uttalelsesfrist, adressat for uttalelsene og saksbehandlingsfrister for 
begge vedtakene. Avgjørelsen av plansaken og byggesaken fattes i egne vedtak» 

  

7 VEDLEGG 

1. Plankart 
2. Reguleringsbestemmelser 
3. ROS-analyse 
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