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FSK-016/21 Vedtak: 
Formannskapet vedtar å legge forslag til detaljregulering for Ydalir Park, plan-ID: 2018004, med 
tilhørende bestemmelser og plankart og planbeskrivelse datert 19.01.2021, ut til offentlig ettersyn. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11. 

 

17.02.2021 Behandling i Formannskapet 

FSK - møtebehandling: 
Tilleggsforslag fra Gjermund Gjestvang (MDG): 
Bebyggelsen i planforslaget skal ha saltak og blokkbebyggelsene skal ha saltak med takterrasse. 
Avstemming: 
Kommunedirektørens innstilling: Enstemmig vedtatt. 
Gjestvangs (MDG) tilleggsforslag: Falt med 1 mot 8 stemmer (Lillian Skjærvik - AP, Ingvar Midthun - 
AP, Magnus Stenseth - AP, Eldri Svisdal - SV, Dag Martin Bakken - Frp, Arnfinn Uthus - SP, Ida Kristine 
Teien - SP, Yngve Sætre - H). 
 
 
 



 

 

Kommunedirektørens innstilling 

 
Formannskapet vedtar å legge forslag til detaljregulering for Ydalir Park, plan-ID: 2018004, med 
tilhørende bestemmelser og plankart og planbeskrivelse datert 19.01.2021, ut til offentlig ettersyn. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11. 

 
  



 

 

Utredning 

Bakgrunn 

 

Plan1 AS har på vegne av Elverum Tomteselskap AS fremmet et privat detaljreguleringsplanforslag 
der Nordbolig AS vil være utbygger.  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse 
og blokkbebyggelse. Boligbebyggelsen vil etableres på en del av B5 innenfor gjeldende 
”Reguleringsplan for Sagåa/Prestmyra”. Planen vil også inkludere mindre deler av det opparbeidede 
vegarealet langs Olav Sæters veg. Dette arealet omfatter en del av gnr. 30 bnr. 1189 og er inkludert 
ettersom denne delen ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplaner.  

 

Planområdet 

 

Ydalir Park utgjør en del av den nye bydelen Ydalir. Planområdet ligger ca. 1,5 km nordøst for 
Elverum sentrum rett sør for Olav Sæters veg og øst for Halvor Svenkeruds veg like overfor Ydalir 
skole og barnehage. Øst for området er det opparbeidet et turdrag og en gang- og sykkelveg 
tilknyttet «Detaljregulering for Ydalir skole og Barnehage» og vest for området er det et regulert 
friområde som er en del av «Reguleringsplan for Sagåa/Prestmyra”. Nordvest for planområdet ligger 
Trysilvegen (Rv25). Området er på ca. 17,3 dekar.  

 

Gjeldende planstatus 

Planforslaget ligger innenfor område B10, fremtidig boligbebyggelse i kommunedelplan for Elverum 
byområde, vedtatt 28.08.19. 

Masterplanen for Ydalir vil være en viktig del av Ydalir Park der den siste revisjonen av Masterplan 
del 2, datert 29.04.19 vil legge føringene. I henhold til kravene og føringene som det ikke er mulighet 
til å innarbeide og sikre gjennom reguleringsplaner og –bestemmelser på grunn av konflikter med 
krav i TEK17, er det tiltenkt at disse punktene sikres gjennom privatrettslige avtaler mellom Elverum 
Tomteselskap AS og den enkelte tomtekjøper/utbygger. 

 



 

 

 

Figur 1. Reguleringsplan for Sagåa Prestmyra med omriss av nytt planområde 

 

Beskrivelse av planforslaget 

Arealdisponering 

Planområdet utgjør et totalt areal på ca. 17,3 dekar. Av bebyggelse er det foreslått å regulere ca. 7,6 
dekar til konsentrert småhusbebyggelse og ca. 7,6 dekar til blokkbebyggelse. Utnyttelsesgrad er satt 
til %-BYA = 40 % for BK1 og BK2 og til %-BYA = 50 % for BB. 
 

Bebyggelse 

Planforslaget fremmer to typer bebyggelse i form av boligblokker og konsentrert småhusbebyggelse. 
Det er fremmet to mulige alternativer tilknyttet utformingen av både blokkene og den konsentrerte 
småhusbebyggelsen. 
 

Konsentrert småhusbebyggelse (BK1, BK2 og deler av BB) 

For områdene med boligbebyggelse (BK1 og BK2) er det planlagt å tillate oppføring av rekke- og 
kjedehus, flermannsboliger, tunbebyggelse, med tilhørende anlegg, samt felles og private 
uteområder. Alternativt ønskes det også å tilrettelegge for at lavblokker på inntil tre etasjer tillates. 
For disse områdene vil det tillates en maks gesims- og mønehøyde på 10 meter over gjennomsnitt 
planert terreng. Her vil også forslagstiller tillate takterrasse over 1. og/eller 2. etasje. Innenfor 
område BB vil det også tillates å oppføre konsentrert småhusbebyggelse i form av 
rekkehus/flermannsboliger med tilhørende private uteoppholdsarealer på taket av et større 



 

 

parkeringsbygg. I tillegg til at det kan etableres felles uteoppholdsarealer på taket til 
parkeringsbygget kan det her f.eks. anlegges en skjermet samlingsplass, lekeplass eller legges til rette 
for kjøkkenhager/dyrking. 
 

Blokkbebyggelse (BB) 

Innenfor område BB er det planlagt tre blokker med tilhørende anlegg, samt felles og private 
uteområder. I tillegg til blokkbebyggelse skal det bygges felles parkeringsanlegg i et separat 
parkeringsbygg, og som en p-kjeller i en av blokkene.   

Planforslaget viser forskjellige lengder og varierte høyder/antall etasjer for hver av blokkene. Den 
nordvestre blokken er vist med 3-4 etasjer pluss loft under møne, den nordøstre med 4-5 etasjer 
pluss loft under møne og den sørøstre med 4-5 etasjer pluss loft under møne. I den sistnevnte 
blokken er det planlagt felles parkeringsanlegg i 1. plan. Gesimshøyder er tiltenkt slik at de tilpasses 
takvinkler og antall etasjer. Dette medfører at det er høyest mot øst og nord, og lavest mot syd og 
vest. Dette slipper lys inn og legge til rette for utsyn fra anlegget. I henhold til mulighetsstudiet vil 
blokkene kunne romme ca. 50-60 boenheter avhengig av leilighetsstørrelsene som planlegges.  

Blokkene er plassert slik at boligene vil få private uteoppholdsarealer mot sør eller vest, tilsvarende 
rekkehusbebyggelsen. De fleste blokkleilighetene vil ha balkonger, men leilighetene som er på 
bakkeplan eller har første boligetasje over garasjeplan vil få privat uteareal på bakken eller på dekke 
over parkeringsetasje. Det kan også anlegges felles uteoppholdsarealer på parkeringstak. Den 
overordnede bygningsstrukturen er beskrevet som et åpent kvartal med flere åpninger der det 
tenkes at det skal være gjennomgående leiligheter i blokkene med inngang fra hovedsakelig nord og 
øst.  

 

Slik det fremkommer i planforslaget er det fremmet to ulike alternativ til utformingen av 
blokkbebyggelsen. Det første alternativet fremmer en løsning med saltak kombinert med 
takterrasser, og det andre alternativet fremmer en løsning med flate tak. Dette er sammen med ulike 
høydenivåer i terrenget vist gjennom fastsatte byggehøyder som maks. kotehøyde på plankartet. Det 
er satt ulike høyder på forskjellige delarealer av BB, samt at det er skilt på maks. kotehøyde ut fra om 
det skal være saltak eller flatt tak.  

 



 

 

 

Figur 2. Situasjonsplan. Ikke juridisk bindende, men viser hvordan arealet kan utnyttes.  
 

Alternativ 1: Saltak 

Som nevnt er det er vurdert å bygge boligblokker med saltak og dette er også fremmet i 
illustrasjonene gitt i mulighetsstudien. For den planlagte blokken i nordvest er det ved saltak tillatt en 
maks. mønehøyde opp til kote 221,5 og maks. gesimshøyde opp til kote 218,5. For den planlagte 
blokken i nordøst tillates en maks. mønehøyde opp til kote 227,5 og maks. gesimshøyde opp til kote 
222,5 og for den planlagt blokken i sørøst tillates det en maks. mønehøyde opp til kote 227,5 og 
maks. gesimshøyde opp til kote 224,5. Totalt vil dette gi en blokk med i alt 5 etasjer pluss loftsetasje 
mot nordøst, mens de to andre blokkene vil bli på henholdsvis 4 og 5 etasjer pluss loftsetasje. Slik 
utformingen er beskrevet her, vil den øverste etasjen kun dekke et begrenset areal i en loftsetasje.  

 



 

 

 

Figur 3. Alternativ 1 med saltak på blokkene. 
 

Alternativ 2: flate tak:  

Hvis blokkbebyggelsen fremmes med flatt tak er det tiltenkt definert at de to øverste etasjene skal 
være inntrukne/ha mindre utstrekning enn grunnflaten av bygget. For den første 
inntrukne/reduserte etasjen skal minimum 25% være inntrukket/ha minimum 25% mindre 
utstrekning enn grunnflaten, og for den øverste etasjen skal minimum 50% være inntrukket/ha 
minimum 50% mindre utstrekning enn grunnflaten. Hvis det bygges med flate tak kan det også være 
takterrasser i front av/ved siden av inntrukne etasjer over. Høydene som tillates i sammenheng med 
blokkbebyggelse med flatt tak vil være noe lavere enn det som tillates for saltaksløsningen.  

 

Parkering og parkeringshus 

Planforslaget viser til at det er ønskelig med et mest mulig bilfritt miljø inne på området. Det er valgt 
parkeringsløsninger i form av parkeringshus som vil føre bilene rett inn i parkeringsanleggene fra 
vegen. Dette er ment som et tiltak som trekker biltrafikken vekk fra det sentrale boligområdet.  

Parkeringsplassene for både BK1, BK2 og BB skal etableres innenfor BB som et felles parkeringshus i 
vest og gjennom en parkeringsetasje i den sørøstre boligblokken. Gjesteparkeringsplassene er 
tiltenkt på bakkeplan innenfor BF2. Det større parkeringshuset i vest er planlagt i to etasjer, noe som 
vil kreve opp- og nedkjøringsramper. Mesteparten av første parkeringsplan skal ligge under bakken 
og det er kun øvre parkeringsplan som vises. På taket av parkeringshuset tilrettelegges det for 
konsentrert småhusbebyggelse.  

Deler av taket på parkeringsetasjen er tilrettelagt som uteoppholdsareal for boligetasjen over. Felles 
parkeringshus vil åpne muligheter for el-billading, bildelingsordninger og evt. bruk av solceller.  

Det er beregnet at det kan tilrettelegges for ca. 94 P-plasser. 10% av p-plassene er forbeholdt HC-
parkering. Det er også muligheter for å etablere boder i parkeringsbyggene. 

Det er planlagt sykkelparkering ved blokkbebyggelsen. Den skal være samlet i parkeringsfelter i 
nærheten av blokkenes inngangspartier. Disse arealene kan være overdekket, samt fungere som 
støyskjerm mot Olav Sæters veg. Sykkelparkeringsdekning vil være på 2 sykler pr boenhet.  



 

 

 

Uteområder 

I tråd med byplanens rammer og føringer er det sikret  at det minste uteoppholdsarealet (MUA) skal 
være på 20 m2 pr. boenhet. Her kan uteoppholdsarealet fordeles mellom private og felles uteplasser 
der private uteplasser skal være minimum 8 m2 og felles uteoppholdsareal (aktivitetsparker, 
parkområder, torg, møteplasser og lignende) skal være minimum 8 m2. Privat uteoppholdsareal kan 
være balkonger, terrasser, takterrasser, hager og/eller felles uteoppholdsareal på bakken.  
Bestemmelsene sikrer at det skal opparbeides minst 3 felles uteoppholdsplasser som hver er på 
minimum 200 m2. To av plassene skal opparbeides som aktivitetsparker, mens èn av plassene kan 
opparbeides som torg/samlingsplass. Aktivitetsparkene skal opparbeides delvis som lekeplasser, men 
kan også tilrettelegges som møteplasser med benker/bord og aktiviteter tilpasset alle aldersgrupper.  

Uteoppholdsplassene skal være tilgjengelige for allmennheten og opparbeides med belysning. I 
tillegg skal plassene inklusive adkomst, i den grad terrenget tillater det utformes med tilgjengelighet 
for alle. Det skal også sikres plass til rullestol der det anlegges sittegrupper. Det tillates at deler av 
plassene ikke utformes universelt, bl.a. der det ønskes terrengformer til lek og rekreasjon. 
  

Gatetun: Ydalir park har som et mål om å utnytte arealene effektivt og at området skal ha en urban 
karakter gjennom å orientere bebyggelsen mot interne gater/gangforbindelser, plasser/torg og tun. 
Planforslagets mulighetsstudie viser til at blokkene er plassert langs et gatetun, samt at 
rekkehusbebyggelsen innenfor BK1 også er trukket opp mot gatetunet for å ramme inn dette. 
Gatetunet er regulert mellom BK1 og BB og skal være felles for boligeiendommene innenfor 
planområdet. Ved planlegging og opparbeidelse av gatetunet er det særlig hensynet til myke 
trafikanter som er prioritert og det skal ikke være kjøreadkomst til boligene, med unntak av 
utrykningskjøretøy og som adkomst for HC, ifm. flyttetransport og liknende. 
 

Torg: Planforslaget beskriver at det ønskes å etablere et torg på midten av alléen/gatetunet. Torget 
er tiltenkt som et internt knutepunkt der intensjonen er å skape et hyggelig uterom og en uformell 
møteplass for beboerne (med sitteplasser, beplantning, etc.). Det vil være stier fra torget til de andre 
felles uteoppholdsarealene og aktivitetsplassene, samt at torget eventuelt kan konverteres til en 
ekstra nærlekeplass ved behov.  
 

Vannbasseng: Planforslaget viser i tillegg til vanlige funksjoner som ovennevnte sittegrupper og 
lekeapparater, mulighet for å anlegge et fordrøyningsbasseng. Dette er tiltenkt innlemmet i 
sammenheng med opphold og lek som et rekreasjonselement. Tanken her er at overvann kan samles 
i en fontene på torget, renne åpent og danne et system av vannfall og vannspeil som forbinder torget 
med aktivitetsparken i BK1.  

 

Uttalelser til planen  

Det har vært flere instanser som har kommet med merknader til planforslaget.  
Statens vegvesen region øst, datert 04.07.18 
Hedmark Fylkeskommune, datert 23.07.18 
Fylkesmannen i Hedmark, datert 16.07.18 
Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 28.06.18 



 

 

Direktoratet for mineralforvaltning, datert 16.07.18 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 14.06.18.  
 
Forslagstiller har inkludert merknadene og besvarelsene på merknadene i planbeskrivelsen. Etter en 
gjennomgang av både innspill og kommentarer sier kommunedirektøren seg enige i vurderingene 
som er gjort.  
 

Vurderinger 

 

Utforming av bebyggelsen  
I planforslaget er det nå lagt frem to ulike forslag til takform på bebyggelsen, saltak med takterrasser 
og flate tak. I mulighetsstudiet er blokkbebyggelsen kun illustrert med saltak med takterrasser. Da 
flatt tak ikke er visualisert er det vanskelig å vurdere hvordan dette kommer til å fremstå, men 
illustrasjonen med saltak viser at saltak vil kunne gi prosjektet et unikt og spennende uttrykk. Etter 
en ekstra runde hos utbygger, er takformen justert ved at hovedformen på bygget er beholdt, men at 
skråfeltene på taket nå er brutt opp av takterrasser. Det unike utrykket vil kunne skille seg ut, men da 
området i dag ikke har eldre bebyggelse å tilpasse til, vil denne utformingen kunne være 
identitetsskapende for området. Kommunen er dermed svært positive til den visualiserte løsningen 
med saltak med takterrasser slik illustrasjonene viser.  
Illustrasjonsplanen som følger med planforslaget er ikke gjort bindende, da det er behov for at 
planen skal være så robust som mulig, dvs. at selve utformingen av bebyggelsen ikke skal være låst 
når planen vedtas. Det er likevel viktig at gode grep med torgplassen, plassering av 
lekeplasser/uteoppholdsarealene videreføres som gode grep i den endelige utbyggingen.  

 

Bruk av treverk 

Kommunen ønsker å understreke fokuset på bruk av tre i selve konstruksjonen, og at det ikke er 
tilstrekkelig kun som fasademateriale. I planforslaget  kommer det frem at innenfor planområdet skal 
moderne bruk av tre utredes for nybygg, samt at det som hovedregel skal benyttes tre som 
fasadekledning og konstruksjonsmaterialer. Dette ligger og som en føring i Masterplanen for Ydalir, 
og er slik en forutsetning i avtalen mellom Elverum Tomteselskap og utbygger.  

 

Solceller 
Planforslaget legger til rette for bruken av solceller. Solcellepaneler tillates så lenge det er visuelt og 
estetisk tilpasset. Solceller er et positivt innslag med tanke på strømbesparing og ren energi, men det 
er viktig at de tilpasses på en god estetisk måte.  

 

Parkeringshuset i vest (BB) 

Parkeringshuset ligger innenfor delfelt BB og utgjør en stor del av det bebygde arealet i planforslaget. 
Her er det særlig to elementer som burde vurderes nærmere, utformingen av landskapet rundt og 
hvordan bygget skal brukes hvis det ikke etableres bebyggelse på «taket». Parkeringshuset vil være 
en stor bygningsmasse som vil være synlig fra Halvor Svenkerudsveg og i området generelt. 
Utformingen av parkeringshuset med arrondering og beplantning rundt bygget blir viktig for hvordan 



 

 

dette vil fremstå i området.  

 

Veg- og trafikksikkerhet 
Fra Trysilvegen kjører man inn til området via Olav Sæters veg som er knyttet til Halvor Svenkeruds 

veg med ny rundkjøring. Hovedadkomstvegen til planområdet er via Halvor Svenkeruds veg. Det vil 
bli en del trafikk forbi området via Halvor Svenkerudsveg  etter hvert som de ulike delområdene i 
Ydalir blir utbygd. Inne på området sluses trafikken inn i parkeringshus / parkeringkjeller for å skape 
et trivelig og trafikksikkert område. Til parkeringshuset er det to parallelle innkjøringer. Ideelt sett 
burde en hatt en innkjøring, men en anser likevel at fordelen med å få mye biler raskt ut av området 
og inn i parkeringshuset som oppveier dette. Farten i området er lav med 30 km/t, og det bør være 
en god løsning totalt sett.  

 

Behov for støyskjerming 

Planforslaget har vært bevisst på støyforholdene som påvirker området. I konklusjonen i 
støyrapporten står det at: «Uteoppholdsareal og lekeplasser ligger skjermet innenfor bebyggelsen og 
har et støynivå <55 dB som tilfredsstiller kravene til støy.» Det er dermed ikke behov for ekstra 
støyreduserende tiltak på bakkeplan. Det påpekes at krav til innendørs støynivå vil kunne oppnås 
med tilstrekkelig fasadeisolering og/eller balansert ventilasjon, og må dokumenters i forbindelse med 
detaljprosjektering.  

 

Miljø og klimatilpasning 

Planforslaget bygger på Masterplanen for Ydalir, med de føringene som ligger i denne med tanke på 
materialbruk, lav parkeringsdekning, bruk av fjernvarme og passivhusstandard eller bedre på 
bygningsmassen.  

Alt overvann skal håndteres på egen grunn i området. Det medfører at en innenfor området skal 
kunne håndtere overvann fra vanlig nedbør, samt håndtering av overvann for intens korvaring 
nedbør som er trinn to i overvannsløsningene.  
 

Flomvannshåndtering 

Området i Ydalir har i stor grad masser med middels til god infiltrasjonsevne. Slik det er utredet i 
planforslaget skal flomvannet først håndteres intern for å så ledes ut i grøft. I bestemmelsene står 
det at «Overvann og drensvann skal fordrøyes og infiltreres innenfor område. Det tillates ikke utslipp 
av overvann til eksisterende kommunale overvannsledninger fra området». I beskrivelsen står det at 
«Flomvegene vil følge terrengets naturlige fall og lede flomvann ut av området. De vil i ledes i åpne 
overvannsløsninger eller følge interne gangveger og grønnstruktur.» Det kommer også frem i 
rekkefølgebestemmelsene at det skal utarbeides og godkjennes en «plan for håndtering av overvann 
inkludert flomvegvurderinger» som en del av byggesøknaden for ny bebyggelse.  

I vurderingene av håndtering av overvann er det  beskrevet et dette skal kunne håndteres inne på 
området, men det er så langt ikke godt nok beskrevet hva som skjer med flomvannet dersom det går 
ut av planområdet. Det er sett i gang et arbeid med en overordnet overvannsrapport for en større 



 

 

del av Ydalirområdet som skal gi overordnede føringer for hvordan overvann og flomvann skal 
håndteres. Enten gjennom egne løsninger innenfor eget planområde, eller ved å vise at flomvannet 
har trygge veier fram til trygg resipient nedstrøms uten å forårsake unødig skade.  
Denne rapporten er ikke klar ved 1. gangs behandling, men vil være klar i god tid før 2. gangs 
behandling. Rapporten vil vurderes, og om nødvendig avklares i samråd med NVE som fagmyndighet 
på området.  

 

Barn og unge 

Det er bygd en trygg kryssing av Halvor Svenkerudsveg via en kulvert for ungene i området som skal 
til barnehage og barneskolen i Ydalir, de må da gå via internt gangvegsystem på BK2. Hvordan dette 
vil fungere i praksis avhenger av flere ting. Blant annet vil det være viktig at ungene læres opp til å gå 
via den trygge overgangen, og ikke i plan over Halvor Svenkerudsveg. For større unger vil det nok 
være fristende å gå direkte over samlevegen i stedet for å gå rundt, men de vil da også gå på fortau / 
gangsti mot skolen. En av av ideene i Masterplanen for Ydalir er at det skal gå en intern gangveg 
gjennom boligområdene kalt Loopen, slik at en kan gå gjennom boligområdene framfor å gå langs 
kjørevegene i området. På grunn av at en ikke ønsker noen egen kryssing for denne Loopen av Halvor 
Svenkerudsveg går ikke ikke denne gjennomgående gangruten inn midt i området, men vil krysse 
vegen ned mot rundkjøringen i Olav Sætersveg, for så å komme inn i området fra den kanten. 

 

Kommunedirektøren er positiv til at det legges opp til et bilfritt område med flere 
uteoppholdsarealer tilpasset flere aldersgrupper. Gjennom bestemmelsene er det sikret at 
lekeplassene skal være trygt plassert med gode solforhold. For barna vil det være arealer utendørs 
som er lett tilgjengelig og det ligger derfor godt til rette for opphold og aktivitet. Videre ligger 
området svært nære både barnehage og skole med trygg kryssing av kjørevegene. Uteralene der vil 
fungere som en områdelekeplas for beboerne i Ydalirområdet. Kommunedirektøren vurderer det 
som positivt at det legges opp til en høy arealutnyttelse med mange boliger så nært sosial 
infrastruktur og sentrum for øvrig. For større barn og ungdom er det relativt kort veg til og fra 
sentrum hvor det er andre muligheter for aktivitet og opphold.  

Kommunedirektøren anser barn og unges interesser som tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget og 
vurderer at planen legger opp til gode oppvekstvilkår samt god bokvalitet.  

 
 

Konklusjon 

Kommunedirektører er positiv til planforslaget som er fremlagt. Planforslaget er i tråd med de 
overordnede forutsetningene i Byplan 2030, og i forhold til føringene i Masterplanen som Elverum 
Tomteselskap har fått utarbeidet som førende i området.  
Illustrert alternativ med saltak er klart å foretrekke framfor flate tak.  Slik mulighetsstudien viser er 
det illustrasjonen av saltaksalternativet som fremmes som foretrukket løsning, og der det er brukt tid 
på gode illustrasjoner. Alternativet med flate tak er ikke fullt så godt illustrert, og det er vanskelig å 
vite om området vil ha en god visuell kvalitet hvis det ender opp med flate tak. Utforming av den 
store bygningsmassen som utgjør parkeringshuset vil være vesentlig i forhold til inntrykket området 
vil gi, spesielt sett fra Halvor Svenkeruds veg.  



 

 

 
Kommunedirektøren forutsetter også at utbygger utreder forholdet til flomvannshåndtering før 
planforslaget legges fram til endelig vedtak. Det er dialog med utbygger om dette temaet, og det vil 
om nødvendig også avklares med NVE før planen fremmes for sluttbehandling.  

 


