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Alvdal kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 21/542    
SAMLET SAKSFREMSTILLING - SAKSFRAMLEGG KDP SAVALEN 
2022-2035 OPPSTART AV PLAN OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
37/21 Kommunestyret 27.05.2021 
71/21 Kommunestyret 28.10.2021 
 
Kortversjon av saken: 
Kommunestyret i Tynset og Alvdal har i kommunal planstrategi for 2020-2023 vedtatt at felles 
kommunedelplanen for Savalen skal rulleres med oppstart våren 2021, og planlagt vedtak 
våren 2022. På grunnlag av at planen skal gjelde i to kommuner blir den planlagte 
framdriftsplanen noe lenger og vedtaket blir forskjøvet til våren 2023  
 
Til denne revisjonen er det krav om å utarbeide et planprogram, jf. pbl. § 4-1 som definerer 
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning 
(spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt), samt hvilke alternativer som vil bli 
vurdert og behovet for utredninger.  
 
Oppstart av planarbeidet med forslag til planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og 
sendt på høring i kommunestyremøte 18.05.21 i Tynset kommune og 27.05.21 i Alvdal 
kommune. Planprogrammet ble sendt til høring 03.06.21 og har ligget ute til offentlig ettersyn i 
perioden 03.06.21-30.08.21, samtidig som varsel om oppstart er kunngjort i Østlendingen 
24.06. 
 
Det er kommet 14 merknader til planprogrammet. Disse er gjennomgått og har medført enkelte 
justeringer. Merknadene framgår av saksutredningen og endringer er merket med rødt i 
planprogrammet. 
 
Kommunedirektøren mener det reviderte planprogrammet tar hensyn til de innkomne 
merknadene og oppfyller lovens krav til planprogram og anbefaler at kommunestyret fastsetter 
planprogrammet jf. pbl. § 11-13.  
 
 
Vedlegg 

1. Revidert planprogram, datert 01.10.2021. 
2. Merknad fra NVE, mottatt 23.06.2021. 
3. Merknad fra Knutshø Villreinutvalg, mottatt 07.07.2021. 
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4. Merknad fra Mattilsynet, mottatt 16.07.2021. 
5. Merknad fra Savalen natur og Miljø, mottatt 17.07.2021. 
6. Merknad fra Sametinget, mottatt 02.08.2021. 
7. Merknad fra Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, mottatt 19.08.2021. 
8. Merknad fra Fåset og Fådal utmarkslag, mottatt 25.08.2021. 
9. Merknad fra Direktoratet for Mineralforvaltning, mottatt 27.08.2021. 
10. Merknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening, mottatt 27.08.2021. 
11. Merknad fra Gardvikåsen Grunneierlag, mottatt 30.08.2021. 
12. Merknad fra Brannvål Helselag, mottatt 30.08.2021. 
13. Merknad fra Innlandet fylkeskommune, mottatt 31.08.2021. 
14. Merknad fra Innlandet fylkeskommune (angående samferdselsfaglige forhold), mottatt 

31.08.2021. 
15. Merknad fra Statsforvalteren i Innlandet, mottatt 02.09.2021. 

 
Melding om vedtak sendes til: 
Saksbehandler for utsendelse til regionale myndigheter og andre relevante parter. 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret i Tynset og Alvdal har i kommunal planstrategi for 2020-2023 vedtatt at 
Kommunedelplan for Savalen, vedtatt i Tynset kommunestyre 30.10.2014, og i Alvdal 
kommunestyre 04.09.2014, skal revideres. Gjeldende plan er av nyere dato, men det er 
ønskelig å revidere denne spesielt med tanke på å definere en mer detaljert retning for videre 
utvikling av reiselivsområdet Savalen. 
 
Gjeldene plan ble vedtatt i 2014. Planen skulle fremme Savalen som en attraktiv 
turistdestinasjon. Planen skulle bidra til en helhetlig og langsiktig forvaltning av området 
gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensen og mellom ulike aktører i området. Målet var 
å kartlegge ressurser og kvaliteter, og bidra til bevisstgjøring om stedets lokale tradisjon, 
særpreg og identitet, samt legge overordnede mål og rammer for utvikling av området rundt 
Savalen. 
 
Formålet med planen var å: 

 Legge overordnede mål og rammer for utvikling av området rundt Savalen, og avklare 
strategier og innsatsområder for utvikling og verdiskaping. 

 Kartlegge ressurser og kvaliteter, og bidra til bevisstgjøring om stedets lokale tradisjon, 
særpreg og identitet. 

 Bidra til en helhetlig og langsiktig forvaltning av området gjennom samarbeid på tvers 
av kommunegrensen og mellom ulike aktører i området.  

 

Mål, hovedtrekk og mange øvrige elementer i den gjeldende planen foreslås videreført, men det 
er et behov for å ta en planrevisjon på følgende kjente utfordringer: 
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 Videre vurdere helhetlig utvikling over kommunegrensen med vekt på bærekraft og det 
gode liv. 

 Styrke og forbedre beslutningsgrunnlaget gjennom utredningsarbeid. 

 Vurdere behovet for og eventuell lokalisering av nye byggeområder, herunder blant 
annet fritidsboliger, camping, og andre næringsområder.  

 Avklare infrastruktur for eldre etablerte hytter og hytteområder.  

 Avklare utviklingsretning for Savalen nord, samt avklare tålegrense for videre utvikling 
i resterende områder rundt Savalen.  

 Avklare mindre utfordringer ved dagens plan, som for eksempel; fradeling av naust, 
maksfart på Savalen, og lignende.  

 
Revidert plan blir benevnt Kommunedelplan for Savalen, og skal gjelde for perioden 2022 – 
2035, med planavgrensning som vist nedenunder.   
 

 
Kartet viser grense for gjeldende kommunedelplan for Savalen, vedtatt 2014. Samme grense vil gjelde for 
revidert plan, kommunedelplan for Savalen 2023 – 2035.   
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Planprosess 
Oppstart av planarbeidet med forslag til planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og 
sendt på høring i kommunestyremøte 18.05.21. i Tynset kommune og 27.05.21 i Alvdal 
kommune. Jf. Plan- og bygningslovens § 4-1 er det krav om utarbeidelse av planprogram. Her 
defineres formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning (spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt), samt hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
 
Planprogrammet ble sendt til høring 03.06.21 og har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 
03.06.21-30.08.21, samtidig som varsel om oppstart er kunngjort i Østlendingen 24.06.21. 
 
Medvirkning 
Det er satt opp et medvirkningsmøte med Savalen natur og miljø mandag den 04.10.21. 
Planlagt medvirkning i form av åpent informasjonsmøte og workshop planlegges, men vil bli 
noe utsatt (se oppdatert planprogram). 

 
Det har i løpet av høringsperioden kommet inn 14 merknader til planprogrammet som har 
medført enkelte justeringer. Disse er oppsummert nedenfor. 
 
1. NVE, mottatt 23.06.2021: 

Det vises til retningslinjer og veiledere som skal legges til grunn i kommunens utarbeidelse 
arealplaner. 

 
Kommunedirektørens kommentar: Vurderes og kommenteres videre i planprosessen. 

2. Knutshø Villreinutvalg, mottatt 07.07.2021: 
«Viser til varsel om oppstart med arbeidet med kommunedelplanen for Savalen for 
årene 2022-2035 med tilhørende planprogram. Knutshø villreinutvalg vil gjøre 
kommunene oppmerksom på det pågående arbeidet med Miljøkvalitetsnorm for villrein 
og at det i dette arbeidet skal lages og oppdateres relevante kart for villreinens 
leveområde også i Knutshø. Kartene skal være klare til november 2021 og bør danne 
grunnlag for «Temakart villrein» som det vises til i planprogrammets avsnitt 5.3.5 
punkt. 5.» 
 
Kommunedirektørens kommentar: Informasjon om oppdatert kunnskap til temakart for 
villrein tas med videre i prosessen. 

3. Mattilsynet, mottatt 16.07.2021: 
Mattilsynet har ingen kommentar til planprogrammet, men har som statlig sektormyndighet 
for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann mange kommentarer og forventninger 
til ny kommunedelplan.  
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Kommunedirektørens kommentar: Innspill til planen vil vurderes og kommenteres 
videre i planprosessen. 

4. Savalen natur og miljø, mottatt 17.07.2021: 
Savalen natur og miljø kommenterer dagens tilstand av naturen i området, samt framtidig 
utvikling. Savalen natur og miljø legger vekt på at planprosessen må ta sterkt hensyn til 
hvordan framtidig utvikling vil påvirke naturen.  

 
Kommunedirektørens kommentar: Naturverdier og miljø, herunder; naturmangfold, 
økosystem, miljømål, miljøpåvirkning og vannmiljø er tatt med under punkt 6.6 
konsekvensutredning som eget tema. 

 

5. Sametinget, mottatt 02.08.2021: 

«Sametinget er høringspart i plansaker og har ansvar for forvaltning av samiske 
kulturminner i Norge. Vi forutsetter derfor at vi blir inkludert i det videre arbeidet med 
planen. Det nevnes at planen skal inneholde et temakart for kulturminner. Vi kjenner 
ikke til noen konkrete, samiske kulturminner innenfor planområdet, men i større 
sammenheng er landskapet likevel å anse som et samisk kulturlandskap. 
Konsekvensutredningen må ta hensyn til potensialet for funn av samiske kulturminner.» 
 
Kommunedirektørens kommentar: Forhold om samiske kulturminner tas til 
etterretning og blir tatt med under konsekvensutredningen punkt 6.6. Sametinget blir 
inkludert videre i arbeidet med planen. 

 

 

6. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, mottatt 29.08.2021: 
«Nemnda støtter at det utarbeides temakart for villrein, og i dette arbeidet må oppdatert 
kunnskap benyttes. Nemnda mener videre at planprogrammet må sørge for å 
frembringe kunnskap om hvordan eventuell planlagt/ønsket utbygging og annen 
tilrettelegging skal ivareta villreinen.» 
 
Kommunedirektørens kommentar: Villreinens påvirkning legges til under punkt 6.6 
som konsekvensutredningstema. Informasjon om oppdatert kunnskap til temakart tas 
med videre i prosessen. 
 

7. Fåset og Fådal utmarkslag, mottatt 25.08.2021: 
Fåset og Fådal utmarkslag har diverse ønsker for området, blant annet ukommersiell 
fradeling av egentomt til privat hyttebruk og naust. FFU har også kommentert behovet for 
å utøve en sterk innflytelse over forskjellige kommersielle interesser som blant annet 
sykkel-, ski-, og hesteaktivitet i området. 
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Kommunedirektørens kommentar: Tas med videre i planprosessen. 

8. Direktoratet for mineralforvaltning, mottatt 27.08.2021: 
Det vises til retningslinjer og veiledere som skal legges til grunn i kommunens utarbeidelse 
av arealplaner. 

 
Kommunedirektørens kommentar: Tas til etterretning. 

9. Glommens og Laagens Brukseierforening, mottat 27.08.2021:   

«GLB påpeker viktigheten av at det ved anlegning av brygger og båthavner osv. i 
strandsona blir tatt hensyn til at vannstanden kan variere innenfor HRV og LRV. For 
Savalen er det i tillegg en bestemmelse som skal bidra til opprettholdelse av en 
sommervannstand. Tidspunktet for når sommervannstanden nås, varierer fra år til år 
avhengig av tilsiget. For å sikre funksjonaliteten til slike anlegg, også på vannstand 
lavere enn HRV, vil det erfaringsvis være nyttig om kommunene er oppmerksom på 
dette forholdet når det gis nye byggetillatelser for anlegg i strandsona.  

 
GLB har erfart at det i enkelte tilfeller har blitt planlagt hytter og andre anlegg som 
genererer økt allmenn ferdsel ved fareområder ved vannkraftinnstallasjoner, eller på 
deler av regulerte sjøer hvor regulering medfører svekket is. Hvis dette blir tilfellet ved 
planarbeidet som nå er startet opp for Savalen, så ber vi om at vurdering av de aktuelle 
fareelementene, som nevnt over, blir innarbeidet i konsekvensutredning/planprogram 
for det aktuelle tiltaket.» 
 
Kommunedirektørens kommentar: fareelementer nær vannkraftinnstallasjon pga. 
svekket is vil bli tatt med i konsekvensutredningen. Etablering av brygger og lignende 
vil vurderes i planprosessen. 

 
 

10. Gardvikåsen Grunneierlag, mottatt 30.08.2021: 
«Vi som er medlemmer i Gardvikåsen ønsker å bli tatt med på råd vedrørende 
utarbeidelse av ny plan for Savalen. Vi har ett hyttefelt som må utvikles og 
beiteressurser som kan utvikles. Vi mener vi kan være referansegruppe for planarbeidet 
på like vilkår som Fåset og Fådal utmarkslag.» 

 

Kommunedirektørens kommentar: Gardvikåsen grunneierlag tas inn i den eksterne 
referansegruppen på like vilkår som Fåset og Fådal utmarkslag. 
 

11. Brannvål Helselag, mottatt 31.08.2021: 
«Jeg ber om at dere setter sammen en referansegruppe som består av fx helselag i 
kommunen, demenslag, turforening, revmatismeforening etc. som hensyntar behov for 
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de som ikke er 100% funksjonsfriske og har større eller mindre behov for 
tilrettelegging for å bruke naturen i kommunen vår.» 

Kommunedirektørens kommentar: «Råd for personer med funksjonsnedsettelse» tas med 
under punkt 7.1. 

12. Innlandet Fylkeskommune samferdselsavdeling, mottatt 31.08.2021: 
«Dersom det er nødvendig med veg- og trafikale tiltak må disse belyses og tas inn som 
et eget aktuelt utrednings tema i tabellen under kapittel 6.6 konsekvensutredning.»   
 
Kommunedirektørens kommentar: «Veg- og trafikale forhold» legges inn som eget 
punkt under kapittel 6.6. 

 

13. Innlandet Fylkeskommune, mottatt 31.08.2021: 
Innlandet fylkeskommune 

 
a. Barn- og unge 
«Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og 
Rundskriv T-2/08 stiller krav til lekeplasser i boligområder. Fylkeskommunen vurderer 
at kravet til lekeplasser og sikring av tilstrekkelig med leke- og oppholdsarealer også 
må sees i sammenheng med bruken av fritidsboligene, noe som i stor grad bestemmes 
av fritidsboligenes plassering med hensyn til offentlige tjenester, butikker, daglige 
gjøremål, arbeidsplasser, standard på fritidsboligene og kommunens politikk med 
hensyn til omdisponering av fritidsbolig til bolig. Fritidsboliger blir i større grad nå enn 
før benyttet over en lengre tidsperiode, noe som setter økt krav til barn- og unges 
fysiske omgivelser. Krav til lokalisering og opparbeidelse av lekeplasser og 
uteoppholdsarealer vil av den grunn være viktig i den videre planprosessen.» 
 
b. Klima og miljø 
«Fylkeskommunens skal være med på å fremme bærekraftig utvikling i regionen – blant 
annet ved å bidra til å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom en offensiv 
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning. En viktig del av klima og miljø er 
forvaltningen av naturverdiene i kommunen. Det er viktig at kommunen ivaretar både 
lokale-, regionale-, nasjonale- og internasjonale forpliktelser og målsetninger i 
forvaltningen av naturverdiene.» 
 
c. Vilt 
«Kommunedelplanen for Savalen ligger i det østlige leveområdet til villrein tilhørende 
Knutshø villreinområde. Villreinen er av stor nasjonal forvaltningsinteresse. Det er 
derfor positivt at det utarbeides nytt temakart for villrein i planområdet, samt for 
naturverdier og biologisk mangfold. Videre at det utarbeides en fagrapport for 
bærekraft. FNs bærekraftsmål nr. 15 “Liv på land” peker bla. på viktigheten av å ta vare 
på fjellområdene. 
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Det er fra før kjent at det er to trekkområder for villrein ved Savalen. Det ene er over 
Savalen fra Einnundalen/Rødalen, til Sjølia og inn i området Gråvola -Snausjøvola. Det 
andre trekkområdet ligger ved sivilosen. Sør for arealet til kommunedelplanen ligger 
også et trekkområde, hvor reinen antatt krysser over fra Sølnkletten sørøst for 
Naustervola (NINA rapport 1019). I regional plan for Dovrefjellområdet er imidlertid 
østre deler av planområdet definert som bygdenært område, dvs. det er ikke viktig for 
villreinens bruk i det nasjonale villreinområdet. I bygdenært område kan kommunene 
fremme kommune- og reguleringsplaner uten at den regionale planen legger føringer for 
arealbruken. Kommunene kan allikevel vurdere om tiltak kan få konsekvenser for 
villrein, eksempelvis i forhold til ferdsel innen nasjonalt villreinområde. 

 
I vestre deler av planområdet er det buffersone (BS3). Dette er område som har stor 
samfunnsmessig betydning, men er også biologisk leveområde for villrein. Det blir her 
lagt stor vekt på samfunnsmessig utvikling, men samtidig er det krav om avbøtende 
tiltak og kanalisering av ferdsel for å unngå økt aktivitet inn i nasjonalt villreinområde. 
Det er derfor nødvendig at slike vurderinger tas med i en konsekvensutredning.» 
 
d. Vannmiljø 
«Vi forventer at det utarbeides bestemmelser som ivaretar vassdragsmiljø og 
kantvegetasjon, og at det legges opp til en arealbruk som hensyntar vassdrag og 
vassdragsnære arealer» 
«For øvrig må kommunedelplanen inneholde bestemmelser som sikrer ivaretagelse av 
vassdragsmiljøet. Dette innebærer blant annet at kantvegetasjon må sikres i en slik 
utstrekning at målet om god økologisk funksjon jf. vannressursloven § 11 oppnås. En 
funksjonell kantsone tjener flere formål knyttet til både biologisk mangfold, fisk, 
vannkvalitet, landskap og friluftsliv, og vil også bidra til å motvirke erosjon. Dette vil 
også kunne fungere som vilthabitat og viltkorridor, og det må sikres en best mulig 
funksjon. Vi mener derfor at planen må inneholde en bestemmelse som sikrer 
ivaretakelse av tilstrekkelig brede kantsoner. Vi foreslår følgende bestemmelse: 
«Kantsone langs vann og vassdrag: Langs alle vassdrag i kommunen skal det avsettes 
en sone på minimum x meter for sikring av kantvegetasjon. Innenfor denne sonen er det 
ikke tillatt med snauhogst og bebyggelse. Rydding av stier, fiskeplasser samt 
uttynnings-/plukkhogst er derimot tillatt».» 
 
e. Nyere tids kulturminner 
«Gjeldende plan legger opp til en aktiv bruk av kulturminneressursene i utviklingen av 
området som fritids- og reiselivsdestinasjon. Dette er svært positivt og bør videreføres 
ved rullering av planen. 

 
Generelt anbefaler fylkeskommunen at kulturhistoriske bygninger og anlegg reguleres 
til bevaring ved at det utarbeides reguleringsbestemmelser om vern knyttet til 
arealformålet for bygningen i kombinasjon med juridisk linje, Bygg, kulturminner med 
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mer som skal bevares, sosikode 1210. Alternativt kan bygningsmiljøet ivaretas gjennom 
hensynssone C Sone med særlig bevaring av kulturminner/kulturmiljø etter PBL § 12-6 
jf samme lovs § 11-8 bokstav C. Til hensynssonen bør det knyttes bestemmelser. 

 
Siden vedtak av gjeldende plan har Tynset og Alvdal kommuner vedtatt 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Fylkeskommunen oppfordrer til at 
kulturminner og kulturmiljøer innenfor planområdet som omfattes av 
kulturminneplanen sikres i kommunedelplan for Savalen, der hvor dette ikke allerede er 
gjort. Ved en rask gjennomgang ser vi at dette gjelder setra ved Ørvangen, Pustut og 
naustrekka ved Lomsjøen, og det kan gjelde flere.» 
 
f. Naust 
«Gjeldende plan åpner for bygging av et gitt antall nye naust i tilknytning til 
naustrekkene. Før eventuell bygging av nye naust stilles det krav til en 
landskapsanalyse. Fylkeskommunen anbefaler at revidert plan også legger føringer for 
hvor nye naust plasseres, med tilstrekkelig avstand til de eksisterende naustrekkene at 
kulturmiljøene ivaretas. 

 
Et av formålene med planen er å avklare utfordringen med fradeling av naust. Naustene 
er i dag knyttet opp til fiskerett i Savalen. Flere ønsker seg nå naust og kommunen skal 
gjennom planarbeidet ta dette opp til vurdering. Hensynet til kulturmiljøverdiene må tas 
med i denne vurderingen. Sammenhengen mellom naust og fiskerett er i seg selv av 
kulturhistorisk betydning. Videre kan fradeling føre til endret bruk, mer slitasje og 
endringer på bygninger og omgivelsene som kan forringe kulturmiljøet.» 
 
g. Setermiljøer 
«I gjeldende plan er sammenhengende setermiljøer ivaretatt gjennom egne hensynssoner 
(H510) med bestemmelser som ivaretar hensynet til kulturlandskap og bygningsmiljøer 
på en god måte. Føringer er også lagt for ny bebyggelse gjennom bestemmelse 1.4.3. 
Fylkeskommunen anbefaler at følgende innarbeides i bestemmelsen: Verneverdig 
bebyggelse, bygningsmiljøer og andre kulturminner knyttet til seterlandskapet skal i 
størst mulig grad tas vare på som bruksressurser og istandsettes. 
Vi minner om at «Kulturminner for Hedmarks Framtid» - Fylkesdelplan for 
kulturminner i Hedmark fra 2005 fortsatt er gjeldende og ber om at denne legges til 
grunn for planleggingen.» 
 
h. Automatisk fredete kulturminner 
«Det forutsettes at konsekvensutredningen omfatter alle fredete kulturminner. Hvilke 
konsekvenser nye utbyggingsområder og tiltak i planen kan få for kulturminner, må 
synliggjøres. Konsekvensvurderingen bør omfatte både kulturminner som ligger 
innenfor nye byggeområder, og også vurdering av hvordan nye byggeområder vil kunne 
virke inn på kulturminner og kulturmiljø i nærområdet. For å sikre gode planprosesser, 
er det viktig at kulturminnemyndighetene involveres tidlig i prosessene. Registrering av 
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automatisk fredete kulturminner skjer normalt på reguleringsplannivå og i forbindelse 
med søknader om dispensasjon. Det har tidligere bla. blitt etablert flere skiløypetraséer 
på Savalen uten at fylkeskommunen har blitt varslet om det, Fylkeskommunen må 
varsles om planer og ethvert tiltak innenfor kommunedelplanen for å kunne vurdere 
behov for kulturminneregistrering i forkant. Kommunen som planmyndighet skal 
vurdere hvorvidt tiltak er i strid med gjeldende plan, og også om det er grunnlag for å 
eventuelt dispensere fra gjeldende plan. Dersom omsøkt tiltak berører ulike regionale 
myndigheters ansvarsområder, skal kommunen oversende dispensasjonssøknaden til 
disse for høring.» 

 

Kommunedirektørens kommentar: 

a. Rundskriv T-2/08 tas inn i planprogrammet som veiledende. 
b. Tas til etterretning. 
c. Påvirkning av villreinens leveområde tas med i konsekvensutredningen som eget 

tema under punkt 6.6. 
d. Innspillene vurderes i planprosessen. 
e. Tas til etterretning. 
f. Innspillene vurderes i planprosessen. 
g. «Kulturminner for Hedmarks Framtid» fra 2005 tas inn under punkts 5.2.3 Andre 

statlige og regionale planer, utredninger og strategier. 
h. Tas til etterretning. 

 
14. Statsforvalteren i Innlandet, mottatt 02.09.2021: 

a. Medvirkning 
«Kap. 7.3. Kommunene skisserer det vi oppfatter som et gjennomtenkt opplegg for 
medvirkning. Det er bl.a. tatt høyde for å drøfte planforslaget i regionalt planforum, 
dette er positivt. Vi oppfordrer kommunene til å ta høyde for to 
presentasjoner/drøftinger i regionalt planforum. Da kan den ene være i oppstarten av 
planarbeidet og den siste når planarbeidet nærmer seg tidspunkt for offentlig ettersyn 
og høring.» 
 
b. Kulturminner, kulturmiljø og landskapsvirkning samt estetisk kvalitet 
«I tillegg til generelle landskapshensyn forventer Statsforvalteren at planen drøfter evt 
legger rammer for kvalitet i ny bygningsmasse og evt tilpasning til lokal byggeskikk. Vi 
minner om veileder T-1450/2005 «Planlegging av fritidsbebyggelse». Denne er under 
revisjon, men fortsatt aktuell.» 
 
c. Barn- og unges oppvekstvilkår 
«Det er videre positivt at kommunene har skissert barn og unges oppvekstvilkår, 
universell utforming og folkehelse som separate utredningstema for 
kommunedelplanen. Statsforvalteren viser til Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
planlegging, og ny veileder om Barn og unge i plan og byggesak (2020). Vi forutsetter 
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at det settes av tilstrekkelige og egnede arealer for lek, utendørs opphold og 
møteplasser og det bør også legges til rette for å sikre forholdene for gående og 
syklende innenfor området. 
Vi merker oss at det legges opp til gode medvirkningsprosesser slik at barn og unge og 
andre sårbare grupper involveres og får fremmet sine synspunkter.» 

 
d. Diverse 
Det vises til retningslinjer og veiledere, samt forslag til bestemmelser som tas 
med videre i prosessen. 
   

Kommunedirektørens kommentar: 

a. Tas til etterretning. 
b. T-1450 tas med som et videre utgangspunkt til konkrete bestemmelser senere i 

prosessen. 
c. «Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, ny veileder om Barn og unge 

i plan og byggesak» (2021) tas med under punkt 5.2.3 «Andre statlige og 
regionale planer, utredninger og strategier. 

d. Tas til vurdering i planprosessen. 
 
 
Saksvurdering 
Kommunestyret i Tynset og Alvdal har i kommunal planstrategi for 2020-2023 vedtatt at felles 
kommunedelplanen for Savalen skal rulleres med oppstart våren 2021, og planlagt vedtak 
våren 2023.  
 
Oppstart av planarbeidet med forslag til planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og 
sendt på høring i kommunestyremøte 18.05.21 i Tynset kommune og 27.05.21 i Alvdal 
kommune. Planprogrammet ble sendt til høring 03.06.21 og har ligget ute til offentlig ettersyn i 
perioden 03.06.21-30.08.21, samtidig som varsel om oppstart er kunngjort i Østlendingen 
24.06. 
 
Videre er det tatt hensyn til tilbakemeldinger fra regionale myndigheter som beskrevet i 
kommentarer til de forskjellige innspillene. Endringer gjort i planprogrammet er opplistet 
nedenfor og vises med rød tekst i vedlagte reviderte planprogram.  

 
Endringer gjort i planprogrammet etter høring:  

1. Forhold om samiske kulturminner tas til etterretning og blir tatt med under 
konsekvensutredningen punkt 6.6. Sametinget blir inkludert videre i arbeidet med 
planen. 

2. Villreinens påvirkning legges til under punkt 6.6 som konsekvensutredningstema. 
Informasjon om oppdatert kunnskap til temakart tas med videre i prosessen. 



Side 12 av 13 

3. Fareelementer nær vannkraft-installasjonene pga. svekket is vil bli tatt med i 
konsekvensutredningen. Anlegning av brygger og lignende vil vurderes i planprosessen. 

4. Gardvikåsen grunneierlag tas inn i den eksterne referansegruppen på like vilkår som 
Fåset og Fådal utmarkslag. 

5. «Råd for personer med funksjonsnedsettelse» tas med under punkt 7.1. 
6. Rundskriv T-2/08 tas inn i planprogrammet under punkt 5.2.3 «Andre statlige og 

regionale, utredninger og strategier. 
7. «Kulturminner for Hedmarks Framtid» fra 2005 tas inn under punkts 5.2.3 Andre 

statlige og regionale planer, utredninger og strategier. 
8. «T-1450» tas inn under punkts 5.2.3 Andre statlige og regionale planer, utredninger og 

strategier. 
9. «veileder om Barn og unge i plan og byggesak» (2021) tas med under punkt 5.2.3 

Andre statlige og regionale planer, utredninger og strategier. 
10. «Veg- og trafikale forhold» legges inn som eget punkt under kapittel 6.6. 
11. Ekstra drøftingsmøte med regionalt planforum legges til i begynnelsen av høringsfasen. 
12. Fremdriftsplan er justert i forhold til endringer. 

 
Kommunedirektøren mener det reviderte planprogrammet med dette tar hensyn til de 
innkomne merknadene og oppfyller lovens krav til planprogram og anbefaler at kommunestyret 
fastsetter planprogrammet jf. pbl. § 11-13.  

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø 
Blir vurdert gjennom planprosessen. 
 
Innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til planprogram for Kommunedelplan for Savalen 2022-2035, 
med plan ID 202102 i henhold til plan og bygningslovens §11-13.  
 
Kommunestyret behandlet saken i møte 28.10.2021 : 
Tilleggsforslag fra Senterpartiet v/Valborg Kvakkestad: 
Det legges til følgende tillegg (markert gult) i planprogrammet på s. 14 (siste avsnitt). Til den 
eksterne referansegruppen inviteres; Grunneierlaget i Alvdal, Fåset-Fådal utmarkslag, 
Savalen fiske forening, Savalen utvikling, Savalen natur og velforening og Gardvikåsen 
grunneierlag og beitelag som beiter i det aktuelle området.  
 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslag fra Kvakkestad enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 
Kommunestyret vedtar forslag til planprogram for Kommunedelplan for Savalen 2022-2035, 
med plan ID 202102 i henhold til plan og bygningslovens §11-13.  
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Det legges til følgende tillegg (markert gult) i planprogrammet på s. 14 (siste avsnitt). Til den 
eksterne referansegruppen inviteres; Grunneierlaget i Alvdal, Fåset-Fådal utmarkslag, Savalen 
fiske forening, Savalen utvikling, Savalen natur og velforening og Gardvikåsen grunneierlag og 
beitelag som beiter i det aktuelle området.  
 
 


