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Kommunale og regionale myndigheter, 
naboer og berørte lag og organisasjoner  
 

                                          Lillehammer, 13.3.23 
 
 
 

 
Vår saksbehandler: 
Espen Brustuen 

Vår ref.:  
12705 

Deres ref.: 
 

 
VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN FOR  
ELVERHØY HAGE – BIRI – GJØVIK KOMMUNE 
 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-14 og 17-4 varsles oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Elverhøy hage på Biri i Gjøvik kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på 
vegne av Fibra Prosjekt AS. Samtidig kunngjøres oppstart av mulige forhandlinger om utbyggingsavtale 
mellom Fibra Prosjekt AS og Gjøvik kommune. Planen er tildelt planid 34070460. Det er avklart med Gjøvik 
kommune at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning, jf. vurdering i planinitiativet. 
 

Hensikt med planarbeidet 
Bebyggelse 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av leilighetsbygg i to etasjer + loft, med 8-10 
boenheter og tilhørende carporter/parkering, sportsboder, uteoppholdsareal og renovasjonsanlegg. Det 
legges opp til en relativt høy arealutnyttelse med boliger av moderat størrelse, primært rettet mot eldre. 
Ny bebyggelse er planlagt oppført på eiendommen Elverhøyløkka 4, gnr./bnr. 179/89, med noe tilleggsareal 
fra eiendommene gnr./bnr. 179/88 (Birivegen 91A), gnr./bnr. 179/4 (vegareal) og gnr./bnr. 179/87 
(vegareal). Eksisterende bebyggelse på 179/89 vil bli foreslått revet. Resterende areal på 179/88 er planlagt 
regulert til frittliggende småhusbebyggelse i tråd med dagens arealbruk. 
 
Adkomst/veg 

Planområdet har i dag to adkomster fra Birivegen. Det er vegen Elverhøyløkka som er hovedadkomst til 
planområdet, men på parkeringsplassen mellom Kiwi og Biri blomster går det også en veg som kobler seg 
på Elverhøyløkka lengre nord. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner og gjør trafikkbildet uoversiktlig, se 
figur 2. Planen tar sikte på å rydde opp i dette. Det vil i planarbeidet beskrives og vurderes alternative veg- 
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og adkomstløsninger for området. Det planlegges endret adkomstsituasjon fra Elverhøyløkka og videre til 
eiendommene gnr./bnr. 179/4, 179/38, 179/33 og 179/44. Disse vil få ny adkomst over eiendommen 
gnr./bnr. 179/89. Videre vil det ses på muligheten for at eiendommen gnr./bnr. 179/88 kan få adkomst fra 
gnr./bnr. 179/19 (Herredshuset).  
 
Planområdet 

Planområdet ligger sentralt på Elverhøy i Biri sentrum, rett øst for Birivegen, Biri blomster og Kiwi Biri. 
Elverhøyløkka 4 er del av Elverhøy boligfelt, som i hovedsak består av eneboliger og tomannsboliger i 2 
etasjer. I kartskissen under vises planområdets utstrekning. Plangrensen krysser enkelte eiendommer for å 
sikre tilstrekkelig areal til frisiktsoner i vegkryss. Langs Elverhøyløkka, fra avkjøring Birivegen, er det på 
eiendommene gnr./bnr. 179/31 og 179/20 inkludert areal slik at den usikre eiendomsgrensa her kan 
klarlegges.  Planområdets størrelse er ca. 6,3 daa.  

 
Figur 1: Foreslått planavgrensning. 

 
Eiendommer som omfattes av planforslaget  

Planområdet omfatter hele eiendommene med gnr./bnr. 179/89, 179/88 og del av 179/4, 179/87 
(Elverhøyløkka - vegareal), 179/20 (Elverhøyløkka – vegareal og frisikt) og 1330/17-18 (Birivegen – 
vegareal). I tillegg er det tatt med del av gnr./bnr. 179/77, 179/31 og 179/83 for å sikre tilstrekkelig areal til 
frisiktsoner i planområdet. 

Planavgrensningen er foreløpig og kan bli innsnevret når detaljene i planforslaget avklares.  
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Figur 2: Flyfoto over planområdet. 

 

Planstatus 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan hovedsakelig avsatt til nåværende boligbebyggelse og vegareal. 
Tiltaket er dermed i samsvar med kommuneplanen. 
 
Hovedeiendommen Elverhøyløkka 4 er regulert til boligformål i gjeldende reguleringsplan for Elverhøy. 
Resterende arealer innenfor planområdet er enten uregulert eller regulert til bolig, bolig/forretning, 
kombinert formål eller vegformål i reguleringsplanene Elverhøy, Birivegen 79 og 93 og Biri sentrum. Ny 
reguleringsplan vil erstatte overlappende deler av de eldre reguleringsplanene. Se figur 3.  
 
Ny reguleringsplan vil bl.a. endre tillatt bebyggelsestype, byggehøyder og utnyttelse i forhold til gjeldende 
reguleringsplan for Elverhøyløkka 4. I gjeldende reguleringsplan er det tillatt med frittliggende enebolig, en 
utnyttelse på 20 %-BYA og maksimal mønehøyde på 8 meter over terrengnivå. Planforslaget vil innebære at 
arealformålet for eiendommen endres, fra frittliggende småhusbebyggelse til blokkbebyggelse. 

Byggehøyder, utnyttelsesgrad og tilpasning til eksisterende bebyggelse vil bli tema i det videre 
planarbeidet.   
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Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner. 

 

Planprosess og medvirkning 
Informasjon om planen 

Planprosessen starter med utarbeidelse av et planinitiativ, der forslagsstiller redegjør for hensikten og 
omfanget av planen. Dette ble oversendt Gjøvik kommune 28.9.22. På bakgrunn av planinitiativet ble det 
avholdt oppstartsmøte med kommunen 17.1.23. Det oppfordres til å lese planinitiativet og referat fra 
oppstartsmøte for mer informasjon om planen. Planinitiativet, referat fra oppstartsmøtet, kart, 
varslingsdokumenter og andre relevante dokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no under 
«ettersyn/varsling». Informasjon om planen vil også være tilgjengelig på www.gjovik.kommune.no, under 
«planer til høring». 

 
Det avholdes åpent plankontor 30. mars kl. 16.00-19.00 på Vertshuset V-E6. Det er anledning til å komme 
innom når det er ønskelig innenfor det avsatte tidsrommet. Forslagsstiller og plankonsulent vil være 
tilgjengelige for spørsmål om planarbeidet. Det blir ikke lagt opp til en felles presentasjon. 
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Frist for innspill ved varsel om oppstart 

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Espen Brustuen: espen.brustuen@arealpluss.no,    
ev. pr post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes til Gjøvik kommune, 
postmottak@gjovik.kommune.no,  ev. pr post til Postboks 630, 2810 Gjøvik. 
 
Når uttalelser er mottatt vil eventuelle merknader bli vurdert innarbeidet i planforslaget. Alle innkomne 
merknader vil kommenteres i planbeskrivelsen.  
 
Frist for uttalelser til oppstart av planarbeidet er 23. april 2023.  

 
 
Offentlig ettersyn av planforslaget 

Når planforslaget er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak i utvalg 
for samfunnsutvikling. Utvalget vil deretter avgjøre om planen skal legges ut til offentlig ettersyn i minimum 
6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og innholdet i 
denne. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader før det fattes endelig vedtak i 
saken.  

 
 

Med vennlig hilsen  

(sign.) 

 

Espen Brustuen 
arealplanlegger  
41 50 56 74  
espen.brustuen@arealpluss.no  
 

 
Kopi:   Gjøvik kommune (epost) 
 
 
Vedlegg:  Situasjonskart med planavgrensning 

Referat fra oppstartsmøtet  (tilgjengelig på www.arealpluss.no) 
Planinitiativ   (tilgjengelig på www.arealpluss.no) 
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Adresseliste offentlige instanser og berørte parter 
  
 
Myndigheter  

• Statsforvalteren i Innlandet     sfinpost@statsforvalteren.no  

• Innlandet fylkeskommune     post@innlandetfylke.no  

• Statens Vegvesen      firmapost@vegvesen.no      

• NVE region øst      ro@nve.no   

• Mattilsynet       postmottak@mattilsynet.no   

• Miljørettet helsevern IKS     postmottak@ghmt.no  

 

 

Andre offentlige instanser 

• Eliva AS       firmapost@eliva.no  

• Horisont miljøpark IKS     post@hiks.no  

• Innlandet politidistrikt     post.innlandet@politiet.no  

• Gjøvik kirkekontor      post.gjovik@kirken.no 

• Innlandstrafikk      post@innlandstrafikk.no 

• Mjøsmuseet AS      post@mjosmuseet.no  

 

Interesseorganisasjoner, frivillige lag og foreninger 

• Biri idrettslag / biri.no      post@biriil.no  

• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon   post.oppland@ffo.no  

• Norges handikapforbund Gjøvik    nhf@nhf.no  

• Trygg Trafikk Oppland     tofthagen@tryggtrafikk.no  

• Biri historielag      gjovik.historielag@gmail.com  

• Forum for natur og friluftsliv i Oppland   innlandet@fnf-nett.no  

• BirdLife Oppland      nof.oppland@gmail.com  

 

Naboer/private 

I henhold til egen liste. 

 

Gjøvik kommune 

Gjøvik kommune fordeler internt til berørte fagområder. 
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