
Oppsummering av høringsuttalelser til reguleringsplan for Damgaardtunet 

 

Høringsinstans Uttalelse Kommentar 

 
Fylkesmannen i 
Innlandet, datert 
24.06.20  

 
Fylkesmannens merknader i forbindelse med oppstart av planarbeidet 
er i hovedsak vurdert og innarbeidet i planforslaget.  
Barn og unge og folkehelse: Vi registrerer at barn og unges interesser 
er synliggjort i planforslaget gjennom bestemmelser og retningslinjer. 
Vi merker oss positivt at det er innført en egen 
reguleringsbestemmelse som inneholder konkrete føringer om 
uteoppholdsareal og lekeplasser. Gjennom rekkefølgebestemmelsen 
sikres det at lekearealet er ferdig opparbeidet før første bolig tas i 
bruk. 
Universell utforming: Det er positivt av universell utforming er 
omhandlet med egen bestemmelse som gir føring om at alle anlegg 
skal utformes etter prinsippet om universell utforming.  
Grønnstruktur: Korridorer for ferdsel gjennom området og ut i de store 
friluftsområdene mot øst er ivaretatt i planforslaget.  
Utnytting og fortetting: Ved varsel om oppstart forutsatte 
Fylkesmannen at det legges opp til høy grad av utnytting og en effektiv 
arealbruk. Planområdet ligger i kort avstand til skole, arbeidsplasser og 
andre sentrumsfunksjoner. I planforslaget til høring er deler av 
planområdet regulert til eneboliger og deler til konsentrert 
boligbebyggelse. Fylkesmannen mener det er positivt at det er 
innarbeidet bestemmelser om minimums utnyttingsgrad for områder 
regulert til konsentrert bebyggelse. Kommunen viser til 
markedssituasjonen for boliger, og et stort tilbud av leiligheter i 
Elverum sentrum. Det er fortsatt etterspørsel etter eneboligtomter, og 
kommunen mener dette er akseptabelt for deler av planområdet. 
Fylkesmannen tar kommunens vurdering til etterretning. 
Samfunnssikkerhet og beredskap: Analysen følger ikke helt metodikken 
slik denne er beskrevet i veileder fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (2017). Analysen viser fire farer og uønskede 
hendelser. Dette gjelder oversvømmelser i nedenforliggende områder, 
radon, vind/ekstremnedbør og skog-/lyngbrann. Vi legger videre til 
grunn at det blir innhentet uttalelse fra Norges vassdrags og 
energidirektorat slik at faglige vurderinger som gjelder flom og 
overvannshåndtering blir ivaretatt. 

 
 
 
Tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For Elverum kommune er 
viktig nå å ha tilgjengelige 
attraktive tomteområder, 
og det innebærer at det 
fortsatt er behov for små 
eneboligtomter, og 
kanskje noe mindre behov 
for områder for 
konsentrert 
småhusbebyggelse enn 
det som det tidligere er 
lagt opp til.  
 
 
 
Viser til innsigelsen fra 
NVE og kommentar og 
løsning av denne 
nedenfor.  

 
Statens vegvesen, 
datert 29.06.20 

 
Det er positivt at planforslaget har vektlagt forhold for myke 
trafikanter innenfor planområdet. For at man skal velge sykkel og 
gange fremfor privat bil er det viktig å tilrettelegge for økt 
tilgjengelighet fra bolig til daglige gjøremål. Vi forutsetter at 
kommunen har fokus på gjennomføring av infrastruktur fra nye bolig 
områder til sentrum. 

 
Det er gode muligheter 
for å velge sykkel og 
gange i området, med 
trygg skoleveg ned til 
Ydalir skole og videre inn 
mot sentrum.  

Norges vassdrags- 
og 
energidirektorat, 
datert 02.07.20 
 

NVE fremmer innsigelse til planen på følgende grunnlag: - 
Utbyggingens virkninger for Sagåa er ikke tilstrekkelig vurdert mht. 
flom. NVE viser i denne sammenheng til vannressursloven §§ 5, 7 og 
8, samt pbl § 28-1. Før NVE kan trekke innsigelsen, må det 
dokumenteres at utbyggingen ikke medfører økt flomfare i Sagåa.  
 
Nedbørfeltet til Sagåa er relativt stort, om lag 12 km2. Feltet omfatter 

Forslagsstiller har fått 
utarbeidet en ny rapport 
for hendelser med 
flomvann, og det er 
konkludert med at det 
gjennom å lage 
forsenkninger inne på 



flere tjern og dammer i øst. Det er dokumentert at vassdraget har 
begrensninger i avledningskapasiteten nedstrøms Løktingdammen. 
Utbygging i nedbørfeltet vil medføre større andel tette flater og 
tilsvarende raskere avrenning ved flom. Det er viktig at kommunen 
sørger for at endringen i disse avrenningsforholdene blir tilstrekkelig 
dokumentert ved planer om ny utbygging i Sagåa sitt nedbørfelt. Dette 
må håndteres senest på reguleringsplannivå, slik at man kan vurdere 
effekten av aktuelle overvannstiltak for et større område/vassdrag.  
Kommunen bør derfor kreve en helhetlig plan for håndtering av 
overvann som kan dokumentere at utbyggingen ikke medfører 
forverring av flomsituasjonen i Sagåa. NVE ser at det er relativt store 
planer om ny utbygging i nedbørfeltet til Sagåa, jf. kartutsnittet under. 
Kommunen bør derfor også få gjennomført overordnede vurderinger 
av overvann i nedbørfeltet til Sagåa som helhet. Dette for å få klarlagt 
om og ev. hvordan ny utbygging kan gjennomføres i nedbørfeltet til 
Sagåa.  
NVE fremmer innsigelse til reguleringsplanen etter vannressursloven, 
fordi økt avrenning til Sagåa kan medføre negative konsekvenser mht. 
flom nedstrøms i Sagåa. 

området vil være mulig å 
håndtere flomhendelser 
med 200 års intervaller 
inne på området uten at 
det vil føre til økt 
avrenning til Sagåa. 
Det er laget nye 
bestemmelser for å sikre 
at planene blir laget som 
forutsatt før utbygging av 
området og den enkelte 
tomt.  
NVE har i brev datert 
16.11.20 trukket 
innsigelsen under 
forutsetning om at de 
nødvendige endringer i 
bestemmelsene blir 
vedtatt.  
Adminsitrasjonen jobber 
for å få på plass en 
overordnet vurdering av 
overvann i tilknytning til 
nedbørfeltet til Sagåa helt 
ned til Glomma.  
 

Direktoratet for 
mineralforvaltning, 
datert 02.07.20 

DMF ga uttalelse med merknad til varsel om oppstart av planarbeidet 
19.04.2018. Vi påpekte at planen ligger i utkanten av det Norges 
geologiske undersøkelse (NGU) har registrert som en meget viktig, 
lokal sand- og grusressurs. Det har ikke kommet til nye registreringer 
av mineralske ressurser eller bergrettigheter i området siden vår 
uttalelse. 
Det ble anbefalt at det gjennom det videre planarbeidet ble vurdert 
om forekomst for byggeråstoff kunne utnyttes i forbindelse med 
opparbeiding av området før den gjøres utilgjengelig gjennom 
utbyggingen. DMF tar til etterretning at dette ikke er gjennomført. 
 

Området har over lang tid 
ligget inne som framtidig 
boligområde. En har ikke 
ønsket å fortsette uttak av 
løsmasser i massetak tett 
på byen. Markedet 
etterspør også i større 
grad knust fjell enn 
tidligere.  

Innlandet 
fylkeskommune, 
datert 16.07.20 

Kulturminnefaglige forhold Varslingsplikt etter kulturminneloven § 8, 
andre ledd er tatt inn i planens fellesbestemmelser. Forholdet til 
eventuelle ikke registrerte kulturminner er dermed ivaretatt i planen. 
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 anses som oppfylt. 
 
 
 
 
 
Samferdselsfaglige forhold 
Planforslaget legger opp til gode og sammenhengende løsninger for 
myke trafikanter både internt i planområdet, mot skole og barnehage 
på Ydalir, samt videre mot sentrum av Elverum. 

Det har senere vist seg at 
avklaring av eksisterende 
kjente kulturminner var 
uteglemt i uttalelsen fra 
fylkeskommunen. Det er 
gitt dispensasjon for 
fjerning av kulturminnene 
med forutsetning om 
utgraving.  Se nedenfor.  
 
Tas til orientering.  
 

Kulturhistorisk 
museum, datert 
01.12.20 

Jernframstillingsanlegg 
Kolgroper,  røsteplass og slagghaug er kulturminne som alle er 
nødvendige bestanddelar i prosessen mot det ferdige jernet. 
Kolgropene er spor etter produksjon av kol, som trongst for å få høg 
nok varme i jernframstillingsomnen. Røsteplassen er spor etter røsting 
av malm, som var eit naudsynt ledd for å klargjere myrmalmen til 
reduksjon i jernframstillingsomnen. Slaggghaugen er restavfallet frå 

Tas til etterretning. Se 
også merknad fra 
Innlandet fylkeskommune 
nedenfor.  



jernframstillingsprosessen. Slagghaugen ligg alltid rett attmed 
produksjonsområdet, reknar såleis med å finne arbeidsområdet, inkl. 
omnar, vedutgraving av id113711-3. Trass  den mengda 
jernframstillingsanlegg som er registrert i Elverum er ingen gravd ut. I 
Åmot er derimot ein rekke anlegg undersøkt, blant anna sju anlegg på 
Rødsmoen og 32 i Gråfjellområdet. 
Undersøkingane herfrå viser at jernproduksjonen hovudsakeleg gjekk 
føre i perioden 1000–1300 e.Kr. Det er relativ lik organisering av 
jernframstillinga i store delar av Hedmark med omsyn til plassering av 
omn, slagghaug, malm- og kollager. Det er såleis tydeleg at 
jernframstillingsplassane 
Var organisert ut frå ein felles drifts tradisjon. 
Då det ikkje tidlegare er undersøkt jernframstillingsanlegg i Elverum, 
meiner me at ein utgraving av dei omsøkte kulturminna vil gje ny og 
vesentleg kunnskap. Det vil også gje oss anledning til å sette 
Utmarksressursane inn i ein større kulturhistorisk og 
samfunnsøkonomisk kontekst. Me vil difor tilrå at dispensasjon for 
id113711-1, -2, -3, -4 og-5 blir gjeven med vilkår om arkeologisk 
utgraving. 
Dyrkingsspor: 
Fossile dyrkingslag, som åkerreiner, er ein lite spektakulær 
kulturminnekategori, men har eit stort potensiale for ny kunnskap. 
Arkeologisk utgraving av åkerreiner vil gje informasjon om det 
tidlegare jordbruket i området, korleis ein utnytta landskapet og 
endring av busetnadsmønster over tid. Ein kan òg få informasjon om 
kva som vart dyrka, kva husdyr dei hadde og kva slags 
vegetasjon det var i nærområdet. Såleis vil ein nærare gransking av dei 
omsøkte åkerreinene truleg gje ny kunnskap om det før-historiske 
jordbruket i Elverum. Me tilrår at dispensasjonen for id 
113711-9 og-10 blir gjeven med vilkår om arkeologisk undersøking. 
Anbefaling 
Kulturhistorisk museum anbefaler Innlandet fylkeskommune å gje 
dispensasjon frå lov om kulturminne av 9. juni1978, § 8, fjerde ledd, for 
automatisk freda kulturminne med id113711-1, -2, 
-3, -4, -5, -9 og-10, med vilkår om ein arkeologisk undersøking. 

Innlandet 
fylkeskommune, 
datert 02.12.20 

Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-
fornybare ressurser, og arbeide for at kulturminneverdiene blir tatt 
hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et samfunn i endring. 
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter 
en vurdering av de kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private 
hensyn, og hensyn til samfunnet. I denne saken er det lagt vekt på at 
området har god bokvalitet, har trafikksikker utforming og at unge og 
barn har flere arealer for uteopphold, noe som bidrar til å fremme 
folkehelsen. Fylkeskommunen vurderer at reguleringsplan for 
Damgaardtunet kan godkjennes under forutsetning av at det først 
foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene, før 
tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart datert 02.12.2020. I 
henhold til kulturminneloven § 10 skal arkeologiske granskinger 
bekostes av tiltakshaver. Vedtak om omfang av den arkeologiske 
granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensing av 
undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er 
endelig vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at en arkeologisk utgravning 
normalt bare lar seg gjennomføre i sommerhalvåret, og at tiltakshaver 
må ta hensyn til dette i planleggingen. Tiltakshaver må varsle Kulturarv 
i Innlandet fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen 
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget 
av den arkeologiske granskingen. Kulturhistorisk museum sitt forslag til 

Det var tidlig i prosessen 
kjent at det lå en del 
kulturminner innenfor 
området for ny plan. 
Utbygger hadde tidlig 
kontakt med 
fylkeskommunen, og fikk 
signaler om at en i 
utgangspunktet var 
positive til å frigi 
kulturminnene i området. 
Som det går fram av 
merknaden har Innlandet 
fylkeskommune og 
Kulturhistorisk museum 
konkludert med at det kan 
gis dispensasjon for 
frigivelse av disse 
kultruminnene. Vilkåret er 
at disse skal graves ut før 
tiltak settes i gang i 
området. Dette skal 



budsjett av de aktuelle kulturminnene vil ettersendes i en uttalelse når 
reguleringsplanen er vedtatt.  
Kulturminnene, med kulturminne id 113711, skal merkes i plankartet 
som bestemmelsesområde og gis fortløpende nr. 1, 2 osv.  
Vilkår for dispensasjon; Følgende tekst skal tas inn i 
reguleringsplanens fellesbestemmelser: «Før iverksettingen av tiltak i 
medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de 
berørte automatisk fredete kulturminner med id.nr:113711-1, -2, -3, -
4, -5, -9 og -10 som er markert som bestemmelsesområde nr. 1, 2 osv. i 
plankartet. Det skal tas kontakt med Kulturarv i Innlandet 
fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget 
av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.»  
 
Utgifter til arkeologisk gransking Granskingen bekostes av 
tiltakshaver, dersom det ikke er grunnlag for hel eller delvis statlig 
dekning, jf. kulturminneloven § 10.  

utbygger bekoste.  
 
Plankartet er endret i tråd 
med det fylkeskommunen 
krever.  
 
Tekst tas inn i 
bestemmelsene.  
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