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KS-009/21 Vedtak: 
 
Elverum kommunestyre vedtar detaljregulering for Damgaardtunet, planID 2018003 med tilhørende 
plandokumenter, plankart datert 21.12.2020 og bestemmelser datert 11.11.2020.  

Planbeskrivelsen punkt 6.10 oppdateres etter vedtak med tekst som framkommer i saksutredningen 
nedenfor.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.  
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Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
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Elverum kommunestyre vedtar detaljregulering for Damgaardtunet, planID 2018003 med tilhørende 
plandokumenter, plankart datert 21.12.2020 og bestemmelser datert 11.11.2020.  

Planbeskrivelsen punkt 6.10 oppdateres etter vedtak med tekst som framkommer i saksutredningen 
nedenfor.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.  

 

20.01.2021 Behandling i Formannskapet 

FSK - møtebehandling: 
Avstemming: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

Elverum kommunestyre vedtar detaljregulering for Damgaardtunet, planID 2018003 med tilhørende 
plandokumenter, plankart datert 21.12.2020 og bestemmelser datert 11.11.2020.  

Planbeskrivelsen punkt 6.10 oppdateres etter vedtak med tekst som framkommer i saksutredningen 
nedenfor.  

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12.  

 
  



 

 

Utredning 
 

Bakgrunn 

Arkitektbua AS har på vegne av TJ Eiendomsutvikling AS utarbeidet privat forslag til reguleringsplan. 
Hensikten med planen er å legge til rette for teknisk infrastruktur, lekeplasser og frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger, kjedehus, rekkehus og 6-
mannsboliger. 

 

Planforslaget hadde 1.gangs behandling i formannskapet 20.05.2020 og ble vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn.  

           

Planforslaget 

Planforslaget fremmer en detaljregulering for et boligområdet med tilhørende veger og grønn 
infrastruktur i form av friområder og lekeplasser. Planområdet er en del av B14 i byplanen .  

 

 

Planen tilrettelegger for en miks av eneboligtomter og tomannsboliger (27 stk nye + 1 eksisterende). 
Det er foreslått 4 felter regulert til konsentrert småhusbebyggelse (type kjedehus, rekkehus og 4-6 
mannsbolig). Tomannsbolig tillates kun på tomter større enn 750 m2. Adkomstvegen til og fra 
planområdet vil være via Olav Sæters veg og nabo-området Smedstadtoppen. Det er regulert 
gangvegforbindelse inn til sentrale deler av planområdet som igjen henger sammen med overordnet 
gang-/sykkelvegnett langs Olav Sæters veg. Det skal etableres sammenhengende offentlig GSV-
system igjennom Smedstadtoppen, Sagåa Øvre og Ydalir ned til skole og barnehage. Dette GSV-
systemet har også en forbindelse ned til Sagåvegen og Gamle Trysilveg, som fører rett ned til 
sentrum.  

 



 

 

Eksisterende bebyggelse (gnr 95/bnr 65 ) vil bestå og inngår i den totale bebyggelse på feltet. Det er 
foreslått 2 lekeplasser på henholdsvis 600 m2 og 1400 m2 . Det dekker behovet både med hensyn til 
avstand og størrelse for nærlekeplass for eneboligtomtene og for de minste tomtene som skal 
reguleres til konsentrert småhusbebyggelse (BKS3-4). I tillegg er det krav om nærlekeplass for 
konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 og BKS2). 

 

Planområdet 

Planområdet ligger nordøst for bydelen Ydalir, med ca. 2,6 km avstand (luftlinje) til sentrum (torget) 
og berører gnr./bnr.: 95/39, 95/65 og 95/14.  Området er på 52 daa og grenser mot Løvbergsmoen 
næringspark i nord, Smestadtoppen boligområde i vest og sør, samt mot et større sammenhengende 
LNF-område i øst.  

I dag er området brukt som et LNF-området. Den eksisterende eiendommen gbnr.95/65 består av en 
bolig og et næringsbygg (ombygget låve), med en enkel landbruksveg som adkomst. Det går også en 
sti igjennom friområdet mot Løvbergsmoen næringspark. 

 

Området er beskrevet som tilnærmet flatt med en svak helling mot sør-vest. Det er en noe markert 
høyde/rygg i område rundt tunet og videre nordover som gjør terrenget noe brattere her. Det er 
også mye tett skog, noe som gjør det usikkert om det tåles fristilling av enkelttrær (bør i tilfelle satse 
på flere trær i grupper).  

 

Det ligger eksisterende skiløyper rett i nærområdet med videre forbindelse til Svartholtet mot øst og 
mot Stavåsen mot nord. Det går 2 stier pluss eksisterende landbruksveg gjennom planområdet. Disse 
blir brukt av beboerne på Løvbergsmoen til turgåing i forbindelse med friluftsaktiviteter i de store 
områdene videre mot øst. Planområdet isolert sett vurderes ikke å ha spesiell interesse i frilufts 
sammenheng, men det blir viktig å ta vare på korridorer ut til naturområdene mot øst. Innenfor 
planområdet er det også registrert en jernutvinningsplass (ID 113711) bestående av flere enkeltfunn. 
Stor tetthet av kulturminner har resultert i at en har valgt å definere dette som et sammenhengende 
miljø. Denne figuren dekker i prinsippet nesten hele det aktuelle byggeområdet. 

 

 

Planstatus 

Kommuneplanen:  

Planforslaget omfattes av Kommunedelplan for Elverum byområde, Byplan2030, vedtatt av KS 
28.08.2019. Arealformålene i kommunedelplanen:  

- Byggeområde for boliger (gul farge)  



 

 

- Grønnstruktur (grønn farge) 

- LNF-område m/hensynssone friluftsliv (grønn farge skravert).  

 

Tilgrensende reguleringsplanener: 

Planområdet grenser inntil følgende planer:  

- Reguleringsplan Løvbergsmoen næringspark (planid: 2010006)  

- Reguleringsplan Smestadtoppen (planid: 2016012) 

 

 

 

Merknader (høringsuttalelser/offentlig ettersyn) 

 

Instansene nedenfor har kommet med uttalelser til planforslaget. Kommunedirektøren er enig i det 
som fremkommer i uttalelsene og implementerer det videre i planforslaget. Oppsummeringen og 
vurdering av uttalelsene ligger vedlagt som eget vedlegg.  

· Fylkesmannen i Innlandet, datert 24.06.20 



 

 

· Statens vegvesen, datert 29.06.20 
· Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 02.07.20 
· Direktoratet for mineralforvaltning, datert 02.07.20 
· Innlandet fylkeskommune, datert 16.07.20 
· Kulturhistorisk museum, datert 01.12.20 
· Innlandet fylkeskommune, datert 02.12.20 

 

Innsigelse 

NVE fremmet innsigelse til planen 02.07.2020 på grunnlag av at utbyggingens virkninger for Sagåa 
ikke var tilstrekkelig vurdert med hensyn til 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.  

 

NVE har i brev datert 16.11.20 trukket innsigelsen under forutsetning om at de nødvendige endringer 
i bestemmelsene blir vedtatt. De justerte bestemmelsene om overvann for Damgaardtunet gir en 
større sikkerhet mot flomfare og for at flomvann skal tilføres Sagåa, og på bakgrunn av dette trekkes  
innsigelsen. Det gjøres imidlertid oppmerksomt på at innsigelsen først bortfaller når det foreligger et 
juridisk bindende vedtak i saken, i tråd med de foreslåtte endringer. Bestemmelsen om å ikke tillate 
utslipp overvann/drensvann til Sagåa er streng.  
 

Frigivelse av kulturminner 

Ved offentlig ettersyn har det skjedd en glipp ved at Innlandet fylkeskommune ikke har vurdert 
frigivelsen av kulturminnene innenfor planområdet. Da dette ble oppdaget, gikk imidlertid 
saksbehandlingen både hos Innlandet fylkeskommune og Kulturhistorisk museum raskt, slik at feilen 
nå er rettet opp, og planen kan sluttbehandles. I denne saken, som det også står i 
planbestemmelsene under § 6.3 om bestemmelsesområder, vil det legges vilkår til frigivingen av 
kulturminnet. Ved brev av 02.12.2020 poengteres det at kulturminnet vil bli arkeologisk undersøkt av 
Kulturhistorisk museum. 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.  

 

Endringer i plandokumentene  

Planbestemmelser 

Krav til opparbeidelse av turveger innenfor GT8 og GT9 er fjernet i samråd med utbygger, da dette er 
grøntområder der en ikke anser det som behov for etablerte gruslagte stier. Det stilles heller ikke 
krav til fysisk skille mellom disse to turvegområdene og tilliggende boligtomter.  

Bestemmelse 4.3 Turveg er endret i tråd med dette. 



 

 

 

Som følge av innsigelsen fra NVE: 

Forslagsstiller har fått utarbeidet en ny rapport for hendelser med flomvann, og det er konkludert 
med at det gjennom å lage forsenkninger inne på 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.  
 
Det blir foreslått at det skal stilles rekkefølgekrav i bestemmelsene som krever en overvannsplan for 
hver boligtomt som viser hvordan håndteringen av overvann er løst på egen tomt.  

 

Det blir også foreslått at bestemmelsene skal sikre at det gjennomføres en overvannsrapport for 
vegarealene og grøntstrukturene som et rekkefølgekrav ved søknad av tiltak. 

 
 
Som følge av tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner: 

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at teksten nedenfor  
innarbeides i reguleringsbestemmelsene.  

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser, nytt punkt 1 b): 

 «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.» 

 

 

 

Plankartet har blitt oppdatert og kulturminnene er nå markert som egne bestemmelsesområder i 
plankartet. Andre endringer er ikke gjort.  

 

 

 

Planbeskrivelse  

Følgende vil bli tilføyet til planbeskrivelsen i punkt 6.10 «Plan for vann- og avløp / overvann» som 



 

 

følge av vedtaket;  

 

Overvannstiltak vil ta utgangspunkt i prinsippet om lokal overvannsdisponering (LOD). Dette 
innebærer Norsk vanns treleddsstrategi der overvann skal sikres gjennom 1. Forsinket avrenning 
gjennom infiltrasjon, 2. Forsinket avrenning gjennom fordrøyning og 3. Trygg avledning til resipient.  
 
For å sikre forsinket avrenning gjennom infiltrasjon (trinn 1) skal takvann ledes via taknedløp og ut på 
terreng der det fordrøyes i grunnen. Ved større regn vil vannet ledes fra høyereliggende terreng til 
avskjærende våtsoner og veggrøfter langs eiendommen fra øst til vest, nord til sør og mot 
lekeplassen midt på område.  

 

For å ivareta forsinket avrenning gjennom fordrøyning (trinn 2) bør det etableres busker og 
beplantning. Dette har god funksjonalitet med hensyn på forsinkelse og fordrøyning. Andre tiltak 
inkluderer plantekasser og gressdekt uteareal. Vann fra harde flater og overløpsvann over terreng 
ledes til forsenkninger (våte soner) i terrenget, naturlige eller etablerte. Våtsonene etableres ved 
lekeplassen midt på området og ved lekeplassen øst, ved grøntområde nord og øst, for å avskjære og 
forsinke overvann mot eksisterende dam, samt boligtomter innenfor området. Ved behov kan det 
også etableres et infiltrasjonssandfang og det kan vurderes om adkomsten kan etablere med et 
permeabelt dekke. Det er viktig at boligtomtene håndterer mest mulig av overvannet internt og ikke 
slipper overvann til vegene. Vegarealene skal forsinke og fordrøye overvannet ved å lede vannet til 
veggrøfter samt forsenkninger i terrenget. Grøntområdene kan også brukes som fordrøyningsarealer 
ved større regn. Der det planlegges tomanns- eller firemannsboliger med større parkeringsarealer 
kan det planlegges med infiltrasjonssluk.  

 

Flomveger sikres i trinn 3 ved å etablere terrenget lokalt på eiendommen slik at vannet følger 
planlagte drenslinjer i henhold til tegningen flomvegkart. Vannet følger planlagte drenslinjer fra vest 
til øst og fra nord til sør. Drenslinjene må etableres slik at overvann ved ekstremt regn ledes bort fra 
bygninger internt på eiendommen samt sikre utilsiktet avrenning mot eksisterende dam. For å styrke 
infiltrasjon i grunnen ved en eventuell flom/store nedbørsmengder, må alle boligtomter håndtere 
overvann på egen tomt.  

 

Det bemerkes i prosjekteringen at «Det tas forbehold om kvaliteten på de opplysninger som finnes 
vedrørende grunnforhold på eiendommen. Dersom det ved anleggsarbeidene avdekkes andre 
grunnforhold enn de som er lagt til grunn for vurderingene må løsninger og beregninger vurderes». 
Og at «Grunneier er ansvarlig for drift og vedlikehold av overvannssystemet. Etter etablering vil 
vedlikehold i all hovedsak innebære god skjøtsel for å sikre vegetasjonsetablering; vanning i tørre 
perioder, ugressbekjempelse og gjødsling ved behov. Sandfang må inspiseres årlig og spyles og 
tømmes ved behov». 

 
Vurderinger av konsekvenser  

 



 

 

Klima og miljø 

Planforslaget vil ha konsekvenser for klima og miljø i den grad at den bygger ned eksisterende natur 
og kan bidra til økt bilbruk dersom ikke beboerne velger å gå og sykle, samt benytte 
kollektivtransport i tilstrekkelig grad. Konsekvensene ses ikke på som særlig store. Som følge av 
fremtidige klimaendringer i form av økt nedbør og større nedbørs intensitet (mer vann pr. tidsenhet) 
har planforslaget ivaretatt dette gjennom krav om oppdimensjonering av stikkrenner.   

Planområdet er avsatt til boligformål i kommunedelplanen Elverum byområde vedtatt 28.08.2019. 
Det er gode gang- og sykkelveger fra planområdet ned til Ydalir skole og barnehage og 
dagligvarebutikker ved Elverum handelspark. Det er også tilrettelagt for helhetlige gang- og 
sykkelveger fra planområdet til Elverum sentrum. Det er lagt inn bestemmelser om at overvann skal 
håndteres innenfor planområdet.  

 

Kommunedirektøren anser at klima og miljø er godt ivaretatt.  

 

Nedslagsfelt og påvirkninger på Sagåa 

Arealtek AS engasjert av Tj Eiendomsutvikling AS har gjennom vurdering og prosjektering av 
overvannshåndtering og flom innenfor planområdet konkludert at ved utbygging av Damgaardtunet 
kan Sagåa bli noe mindre belastet med tilrenning av overvann enn dagens situasjon. Prosjekteringen 
viser til at når hver boligtomt håndterer overvannet på egen tomt vil nedslagsfeltet for Sagåa 
reduseres med ca. 70 dekar.  
 

Flom- og overvannshåndtering 

Hovedsakelig skal overflatevann og takvann fra bygg håndteres lokalt ved hver enkelt tomt. 
Overvannstiltak vil ta utgangspunkt i prinsippet om lokal overvannsdisponering (LOD). Overvannet vil 
ha flere infiltrasjonsmuligheter blant annet i form av terrengutforminger, grøfter, beplantning og 
våtområder. Flomvannet er tiltenkt løst gjennom at det lokale terrenget bearbeides slik at vannet 
følger planlagte drenslinjer i henhold til tegningen flomvegkart. Vannet følger planlagte drenslinjer 
fra vest til øst og fra nord til sør, som vil lede vannet vekk fra byggverk, samt sikre utilsiktet avrenning 
mot eksisterende dam. Den interne sikringen av overvann og flomvann anses som godt beskrevet og 
vil sikres gjennom bestemmelsene.  

 

Kulturminner 

Fylkeskommunen har etter en grundig vurdering konkludert med at de vil kunne anbefale at det bør 
innvilges dispensasjon for kulturminnene, se ovenfor. Eksisterende bebyggelse på gnr 95/bnr 65 er 
ikke tidligere registrert med spesiell bevaringsverdi. Nåværende bebyggelse vil bestå og inngår i den 
totale bebyggelse på feltet.  

 



 

 

Folkehelse  

Planforslaget legger til rette for god folkehelse på flere måter. Det er lagt vekt på at området har en 
god bokvalitet, en trafikksikker utforming og at barn og unge har flere arealer for uteopphold. 
Området er ikke vesentlig utsatt for støy eller luftforurensing. Tilgangen til de omkringliggende 
friluftsområdene er ivaretatt og det er regulert åpninger som turveger mellom tomterekker. Tidligere 
sti som fortsetter nord-øst for eksisterende tun er regulert til turveg. 

 

Barn og unges interesser 

Planforslaget legger til rette for barn og unges interesse ved å regulere store, sammenhengende og 
varierte grøntområder, både som grønnstruktur, turveger og felles lekeplasser. Det er foreslått 2 
lekeplasser på henholdsvis 600 m2 og 1400 m2 som ligger innenfor kravene i henhold til avstand og 
størrelse. Lekeplassene skal være opparbeidet med lekeapparater og sitteplasser. Den største ovale 
lekeplassen kan også fungere som kvartalslekeplass. I tillegg er det krav om nærlekeplass for de 
minste ungene for områder med bolig konsentrert (BKS1 og BKS2). Disse foreslås opparbeidet som 
del av felles uteoppholdsplass. I bestemmelsene er det krav om avsetting av uteoppholdsareal for 
boligene. Det er også flere friluftsområder i nærområdet, og det er god tilgjengelighet til disse fra 
planområdet. Boligene vil ligge med kort avstand til Ydalir skole og barnehage og det er regulert 
gang- og sykkelforbindelser mellom planområdet og skolen/barnehagen.  

 

Trafikkforhold 

Biladkomst til/fra planområdet skjer via Olav Sæters veg og nabo-området Smestadtoppen. Det 
foreslås kommunal veg inn i området som vil slutte i første vegkryss i sørvestre delen av 
planområdet. Resten av vegene er private. Det er også regulert gangvegforbindelse inn til sentrale 
deler av planområdet som vil henge sammen med overordnet gang-/sykkelvegnett langs Olav 
Sæthers veg i samsvar med Byplan 2030. Det fremkommer i trafikkanalysen utarbeidet av Norsam AS 
og Arealtek AS at endringene som foreslås i forhold til gjeldende reguleringsplan, eller tiltak i henhold 
til planen ikke vil påvirke veg- og trafikkforhold på en negativ måte, forutsatt at planlagte trafikktiltak 
gjennomføres. Det anses at det opparbeidede og regulerte/planlagte vegsystemet i nærområdet, 
inkludert Olav Sæters veg, Trysilvegen, samt kryssløsninger i forbindelse med disse, er gode og 
robuste løsninger for de planlagte tiltakene. Adkomstvegen til boligområdet er i tråd med 
vegnormen.  

 

Økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvensene som følge av planforslaget innebærer kjøreveg o_SKV1 og gang og 
sykkelveg o_SGS1. Disse er regulert til offentlige kjøreveger og gang- og sykkelveger og skal overtas 
av kommunen. Dette vil si at kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold når disse er ferdig 
utbygget. Det dreier seg om ca.. 53 m. ny kjøreveg og ca.. 46 m. ny gang- og sykkelveg. Med dagens 
vedlikehold og driftssatser vil dette på sikt innebære ca.. kr 10 000,- pr. år i økte drifts- og 
vedlikeholdskostnader for kommunen som følge av denne utbyggingen.  

 



 

 

ROS-analyse 

ROS-analysen viser til enkelte hendelser/forhold som må hensyntas. For hendelser i gult felt kommer 
det frem økende ekstremvær og potensielt økt sannsynlighet for skog/lyngbrann i planområdet. 
Planlagte brannsikringstiltak er beskrevet å vil ha også ha positiv innvirkning på skadeomfanget ved 
en potensiell fremtidig brann. Hendelser i de grønne feltene omfatter flom og ekstrem nedbør. Her 
kommer det frem viktigheten av håndteringen av overvann, der prinsippet om fordrøyning på den 
enkelte tomt er et viktig fokus, samt spredning av vann fra veger via stikkrenner ut i 
grøntområder/fordrøyningsbasseng før det kommer til bekker/ vassdrag. ROS-analysen viser at 
området har en moderat til lav aktsomhet i forhold til radongass. Tiltak mot uheldig radongass i 
bygning løses i byggesak. 

Konklusjon 

Kommunedirektøren anser forslag til privat reguleringsplan for Damgaardtunet som grunnlag for et 
område med god bokvalitet. Området har en trafikksikker utforming og barn og unge har flere 
arealer for uteopphold og flere turveger. Området ligger nært friluftsområder som er positivt for 
folkehelsen. Området er ikke vesentlig utsatt for støy eller luftforurensning.  

 

Kommunedirektøren anbefaler at forslag til detaljregulering for Damgaardtunet, arealplan-ID: 
2018003 vedtas. 

 


