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2 Formål og søknad om endring. 

Forslaget til mindre endring fremmes av BoligPartner AS.  

Hensikten med endringsforslaget er å legge til rette for fortetting med noen flere tomannsboliger, 

samt tilpasse bestemmelsene til endringene. Arealene utgjør til sammen totalt ca. 5,3 daa og 

omfatter del av delfelt BF12 og BF7 i gjeldende plan. Eiendommene som skal deles gjelder Gnr/bnr 

14/378, 14/370 og 14/371. Delfeltene det ønskes endringer for er regulert til boligformål. 

 

Forslagsstiller mener endringen er av mindre karakter og at planen fortsatt vil være i samsvar med 

intensjonen i gjeldende plan. 

 

Det søkes med dette om endring av gjeldende detaljreguleringsplan for Slåttmyrbakken nord, med 

arealplan‐ID 2012012‐02. 

3 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende situasjon 

3.1 Beliggenhet 

 

Planområdet ligger vest for Glomma og forholdsvis nære både Terningmoen og Elverum sentrum. 

Nye Rv3 vil ligge noe øst for planområdet. 

 

 

 

 



Endring av detaljregulering for Slåttmyrbakken nord, PlanID 2012012‐03 

Side 4 av 12   

 

3.2 Eksisterende situasjon. 

Planens forhold til overordnet plan. 

Planen omfatter gnr./bnr 14/370, 14/371 og 14/378 i Elverum kommune.  

Arealet er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse i gjeldende reguleringsplan for Slåttmyrbakken 

nord og benevnt BF12 og BF7. Eiendommene er ikke bebygd, men feltet for øvrig er under 

utbygging og deler vegetasjonen i ortofotoet under er således erstattet med nybygg. Adkomstveien 

er opparbeidet helt frem til begge delfelt. I gjeldende plan for Slåttmyrbakken nord, ligger hele 

planområdet innenfor hensynssonen «Nedslagsfelt drikkevann» (H110_1). 

 

I de gjeldende bestemmelsene til Slåttmyrbakken nord skal bebyggelsen være frittliggende 

småhusbebyggelse i form av ene‐ og tomannsbolig, og det tillates kun en sekundærleilighet per 

enebolig. Maksimal mønehøyde for bolig på de enkelte tomtene er 9 meter og 5,5 m for annen 

bebyggelse til planert terrengs gjennomsnittsnivå. Maksimal gesimshøyde for boliger er 6 meter og 

3,5 meter for annen bebyggelse til planert terrengs gjennomsnittsnivå. 

Maksimal utnyttelsesgrad er %‐BYA= 35%, og håndtering av overvann skal løses på egen grunn. 
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Eksisterende bebyggelse 

Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Men delfeltene er del av et større 

boligfelt som er under utbygging. Omkringliggende bebyggelse er primært to‐mannsboliger og 

eneboliger. 

 

Offentlig og privat tjenestetilbud 

Området ligger vest Glomma og Elverum sentrum, 

 
Planområdet ligger innenfor en rimelig gangavstand fra både skoler, barnehager og andre 

fasiliteter. 

‐Vestad barneskole ca 3km  

‐Elverum videregående 

‐Elverum ungdomsskole ca 5km. 

‐Vestad barnehage ca 2,5km. 

‐Elverum sentrum ca 5km. 

‐Jernbanen ca 4km. 

 

Topografi, vegetasjon og solforhold 

Delfelt BF1 heller slakt mot bekken i sør/sør‐øst (fra kote 203 på det høyste i nord til litt under 201 på 

det laveste i sør). BF2 ligger forholdsvis flatt til på kote 202 moh‐201 moh. Det er gode solforhold i 

området som opprinnelig har bestått av skog. Mye av dette fjernet som følge av den pågående 

utbyggingen i ormådet. 

 

Landbruk, naturmiljø, biologisk mangfold, forhold til naturvernloven. 

Planområdet er regulert og vurdert i forhold til både landbruk og naturmangfold i gjeldene plan. Et 

raskt søk i naturbasekaret viser ingen nye registreringer i området som blir berørt av 

endringsforslaget. 
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Kulturminner 

Planområdet er regulert og vurdert i forhold til kulturminner i gjeldene plan. Planområdet ble 

registrert mht kulturminner 05.11.2012. Et raskt søk i Riksantikvarens database Askeladden, viser 

ingen nye registreringer i området som berører endringsforslaget. 

 

Trafikkforhold 

Adkomstveiene er ferdig opparbeidet på hele feltet. Hovedadkomsten til hele boligfeltet skjer fra 

Trondheimsvegen. Adkomst til nye beboere på felt BF1 skal skje fra Lerkevegen mens adkomsten til 

beboere på delfelt BF2 skal skje fra Grundsetmovegen/Jerpevegen. Adkomstveiene er blindveier og 

det vil således ikke være gjennomkjøringstrafikk i området. 

 

Vann og avløp 

Det er tilrettelagt for tilknytning til kommunalt vann‐ og avløpsanlegg på hele feltet. I forbindelse 

med utarbeidelsen av gjeldende plan, utarbeidet ArealTek et forprosjekt til VA‐plan for hele feltet. 

Datert 06.12.13 med noen justeringer i senere tid.  

 

Radon  

Planområdet er i NGUs aktsomhetskart for Radon registrert med moderat til lav aktsomhetsgrad 

(gul, aktsomhetsgrad 1). 

 

Støy 

Planområdet er vurdert i forhold til støy i gjeldene plan hvor det ble konkludert med at planområdet 

ikke er utsatt for støy‐ og støvplager. 

 

Flom 

Planområdet er vurdert i forhold til flom i gjeldene plan hvor det ble konkludert med at planområdet 

ikke er utsatt for flomfare. Planområdet ligger imidlertid innenfor NVEs aktsomhetsområde for 

flom. Kommunen har vært på befaring i området for å vurdere flomfaren fra bekken som ligger sør 

for tomt 14/378. Det var en god del vann i bekken da de var der og de mener det er sannsynlig at det 

ved styrtregn vil være en risiko for uønskede hendelser. Det er en helning ned mot bekken fra 

eiendommen, og de mener derfor at det må gjøres tiltak på eiendommen for å hindre skader ved 

styrtregn. De registrerte også at terrenget på andre tomter er hevet noe. En fagkyndig bør vurdere 

høyden terrenget må heves til og evt. andre sikringstiltak før tiltak kan igangsettes på eiendommen. 
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4 Beskrivelse av endringsforslaget 

4.1 Arealbruk 

Eiendom 14/378 deles inn i to tomter og delfeltet benevnes BF1. Eiendom 14/370 og 14/371 deles inn i 

totalt tre tomter og benevnes BF2. 

 

Arealfordeling BF1 

1111 ‐ Frittliggende småhusbebyggelse:  1960.5 m2 

2010 ‐ Veg:      159.4 m2 

Arealfordeling BF2 

1111 ‐ Frittliggende småhusbebyggelse:  3177.7 m2 

Totalt BF1 og BF2:                  5297.6 m2 

 

4.2 Endringer i plankartet: 

1) Påføring av en regulert 

tomtegrense på BF1. Påføring av 

to regulerte tomtegrenser 

innenfor BF2. Eksisterende 

tomtegrense mellom 14/370 og 

14/371 oppheves.  

2) Omdisponering av 

boligformål til adkomstvei (f_V1) 

innenfor BF1, for å sikre 

adkomsten til begge tomtene. 

Vegen er regulert med 6m 

bredde. Øvrige deler av BF1‐2 

videreføres med formålet 

frittliggende småhusbebyggelse. 

3) Tilføring og justering av 

adkomstpiler. 

4) Oppdaterte byggegrenser i 

henhold til endringene.  
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4.3 Endring av planbestemmelser: 

Bestemmelsene er tilpasset felt BF1 og BF2 og bestemmelser som ikke er relevante for feltene er 

tatt ut. Bestemmelser som er relevante og ønskes endret er omtalt nedenfor. 

 

 §1 g) Parkering. Teksten som stiller krav til at garasje som ikke bygges samtidig med bolig 

skal vises på situasjonsplanen, er tatt ut. 

 Gjeldende bestemmelse «§1 h) Energibruk» er fjernet.  

 

 §4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, er tilpasset den tilførte adkomstveien, f_V1.   

«§4.1 Felles/privat veg (f_V1)» omfatter således kun f_V1 sin eieform. Øvrige bestemmelser 

som ikke er relevante for denne planen er ikke med. 

 

 §5.1. Frisiktlinjer er oppdatert med henvisning til nyeste Håndbok for veg‐ og gatenormaler, 

N100. 

 

§3.1 Frittliggende småhusbebyggelse, som omhandler bebyggelsens omfang, videreføres fra 

gjeldende plan som den er. Dette innebærer at bebyggelsens høyder, %BYA m.m. fortsatt vil 

samsvare med det som er gjeldende for omkringliggende bebyggelse. 

5 Konsekvenser av planforslaget 

 

Konsekvenser i forhold til gjeldende planer 

Forslagsstiller mener at planen fortsatt vil være i samsvar med intensjonen i gjeldende plan, da 

formålet for frittliggende småhusbebyggelse er videreført. Endringen legger kun opp til en mindre 

fortetting i et område som er under utbygging, og adkomsten tomtene på BF1 er synliggjort med 

eget veiformål.  

 

Bebyggelse 

Endringen i reguleringsplanen vil ikke få negative konsekvenser for omgivelsene, da dagens struktur 

samt intensjonen i gjeldende plan ikke endres. Oppføringen av nye boliger vil skje innenfor angitte 

byggegrenser. Den planlagte bebyggelsen vil samsvare med bebyggelsen på feltet for øvrig som 

består av eneboliger og tomannsboliger. 

 

Trafikkforhold 

Fortetting med flere boliger medfører naturlig nok noe mer trafikk til feltet. Forslagsstiller mener 

imidlertid at økningen er forholdsvis beskjeden og at tilført trafikk til området ikke vil medføre 

spesielle negative konsekvenser for omgivelsene. 

 

Landbruk 

Planforslaget vil ikke få negative konsekvenser for landbruket. Området er under utbygging og er 

allerede regulert til boligbebyggelse. 
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Bevaringsformål/kulturminner/kulturmiljø  

Overordnede avklaringer er gjort i forbindelse med reguleringen av gjeldende plan. Planforslaget vil 

ikke få negative konsekvenser for registrert kulturminner i området. 

 

Flom/overvann.  

Planforslaget vil ikke få konsekvenser for bekken som ligger like sør for BF1. Kommunen mener 

imidlertid at bekken kan flomme over ved styrtregn og at en flom i bekken kan medføre risiko for 

den nye bebyggelse som ligger nærmest. Det er en helning ned mot bekken fra eiendommen, og de 

mener derfor at det må gjøres tiltak på eiendommen for å hindre skader ved styrtregn. De 

registrerte også at terrenget på andre tomter er hevet noe. Bestemmelsene skal sikre at en 

fagkyndig vurderer høyden terrenget må heves til og evt. andre sikringstiltak før tiltak kan 

igangsettes på eiendommen.  

Overvann må fordrøyes og infiltreres på egen grunn. 

 

Barn og unge  

Barn og unge er ivaretatt i gjeldende plan med flere lekearealer og gangforbindelser som skal sikre 

trygg ferdsel både internt og inn/ut av området. Endringsforslaget vil ikke påvirke disse arealene 

negativt. 

  

Universell utforming.  

Universell utforming i bygninger ivaretas gjeldende teknisk forskrift. Delfeltene er for øvrig 

forholdsvis flate og det vil ikke være utfordrende med hensyn til stigningsforhold. Det er således 

ikke behov for særskilte vurderinger i endringsforslaget.   

 

Naturmangfold  

De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8‐12. Naturmangfoldet er avklart i 

gjeldende plan. En ny sjekk i offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken og NIBIO 

viser ingen nye viktige registreringer innenfor eller i umiddelbar nærhet til delfeltene BF1 og BF2.  

 

Vann og avløp  

Området ligger innenfor et areal med overordnet overvannsplan.  

Eiendommene skal tilknyttes kommunalt vann‐ og avløpsanlegg og det vil således være del av en 

miljømessig forsvarlig fellesløsning.  

 

Støy 

Planområdet ligger utenfor angitte støysoner langs nærliggende veier. Det er således ikke behov for 

ytterligere vurderinger eller sikring mot støy. Endringsforslaget vil heller ikke bidra nevneverdig til 

økt støybelasting for omgivelsene, da endringen ansees å være minimal. 

 

Luftkvalitet  

Endringsforslaget vil heller ikke medføre spesielt negative konsekvenser for luftkvaliteten i området.  

 

Radon 
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Det er ikke noe som tyder på stor fare for radon i området. I forbindelse med byggesøknad må 

uansett radonforebyggende tiltak i ny bebyggelse vurderes i henhold til gjeldende teknisk forskrift. 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det er i forbindelse med endringsforslaget utarbeidet en risiko‐ og sårbarhetsanalyse som følger 

som vedlegg. Hovedkonklusjonen er at det som følge av endringsforslaget ikke er avdekket forhold 

som endrer risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i særlig negativ retning. Flomfaren ved 

bekken sør for BF1 må imidlertid vurderes med tanke evt. heving av terreng og/eller andre 

sikringstiltak før tiltak igangsettes. Det vises til ROS‐analysen for nærmere detaljer. 

 

Konsekvensutredning 

 

15 a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding, jf. 

KU-forskriften § 6 

Faller inn under kriteriene i § 6, første ledd, bokstav a)? 
Begrunnelse: Tiltaket faller ikke innenfor Forskrift om KU, §6, 1.ledd bokstav 
a, vedlegg 1 og 2. 

Ja:  Nei:  

Faller inn under kriteriene i § 6, første ledd, bokstav b)? 
Begrunnelse: Tiltaket faller ikke innenfor Forskrift om KU, §6, 1.ledd bokstav 
b. 

Ja:  Nei:  

15 b) Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn, jf. KU-forskriften § 8 

Faller inn under kriteriene i § 8, første ledd, bokstav a)? 
Begrunnelse: Tiltaket faller ikke innenfor Forskrift om KU, §8, 1.ledd bokstav 
a, vedlegg 2. 

Ja:  Nei:  

15 c) Opplysninger som skal legges fram av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig 
myndighets vurdering etter § 11 eller § 12, jf. KU-forskriften § 9 

Arealet som endringsforslaget omfatter er allerede regulert til boligformål. Endringen vil ikke 
medføre omdisponering av f.eks. LNF, lek eller friluftsformål. Omkringliggende arealer er under 
utbygging.  

Det er ingen forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruk av naturressurser. 
Planendringen vil heller ikke gi noen vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 
produksjon av avfall ut over den mengde som blir produsert av husholdningene. 

15 d) Forslagstillers foreløpige vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlig 
virkninger for miljø eller samfunn etter KU-forskriften § 10 

Det vurderes at planen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter KU-

forskriftens §10. 
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6 Kart, illustrasjoner 

Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for Slåttmyrbakken nord, arealplan‐ID 2012012‐02 

 

 

Forslag til endring av felt BF7 og BF12, nå benevnt BF1 og BF2 : 
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Illustrasjon, forslag til endring av plan med ortofoto: 

 
 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse og søknad om endring (denne) 

2. Forslag til bestemmelser 

3. Plankart pdf 

4. Plankart sosifil 

5. Sosikontroll av plankart 

6. Forenklet ROS‐analyse 

 

 

Utarbeidet 

for BoligPartner 

 

v/Line Irene Danielsen 


