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Tynset kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 21/89    
DETALJREGULERING FOR STORLØENGET HYTTEFELT, PLAN-ID 
202002 - 1. GANGS BEHANDLING 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
33/21 Formannskapet 11.03.2021 
 
Kortversjon av saken: 
Planråd AS har på vegne av Storløenget hyttefelt sendt inn forslag til ny regulering av 
hyttefeltet Storløenget, Plan- ID B14, fra 1998. Hyttefeltet består av 8 hytter, og det er 
ønskelig å legge inn vann / etablere avløp, samt utvide hyttestørrelsene noe. Det er også 
ønskelig å justere plankartet i tråd med eksisterende situasjon. Kommunedirektøren innstiller 
på at planen vedtas med rekkefølgekrav om at det dokumenteres at det er tilstrekkelig vann av 
tilstrekkelig trykk og kvalitet for alle i feltet. Hver og en må deretter søke om godkjenning av 
avløp.  
 
Vedlegg 
Plankart  
Reguleringsbestemmelser datert  
Planbeskrivelse med ROS-analyse 
VA-plan  
 
Melding om vedtak sendes til: 
Planråd AS Storgata 67, 2609 LILLEHAMMER 
 
Saksopplysninger 
Forslag til detaljregulering for Storløenget hyttefelt er mottatt fra Planråd AS.  
 
Planområdets beliggenhet  
Planområdet ligger ca. 2 km i luftlinje nordøst for Rv.3 og Yset på Kvikne. Hyttefeltet har 
atkomst via privat landbruksvei, Plassæterveien , fra Rv. 3 og fram til hytteområdet.  
Vegen har god standard, og er asfaltert nærmest helt inn til planområdet. 
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Hensikt med omregulering 
Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for å legge inn vann og etablere avløp, samt 
oppdatere bestemmelsene i tråd med tilsvarende planer i området. Det er også ønskelig å 
justere arealformålet for fritidsbebyggelse og veg i henhold til faktisk situasjon.  
 
Eiendomsforhold 
Grunneier i området er Per Arve Bjørsagård, Kvikne.  
For øvrig er det de åtte eierne av hyttene i området som søker om omreguleringen, basert på 
grunneieravtale med Bjørsagård. 
 
Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er ikke i tråd med kommunedelplan for Yset, datert 25.06.2002, der det slås fast 
at Storløenget, Plan-id. B14, vedtatt 25.05.1998, fortsatt skal være gjeldende, jf. Ha 806, 
eksisterende fritidsbebyggelse. I henhold til KPA Yset er det fire ledige tomter innenfor feltet. 
Dette er ikke i tråd med B14, der bestemmelsene klart påpeker at tillatt antall tomter er like 
det antall som ligger i plankartet.  
 
I henhold til de generelle bestemmelsene for kommuneplanens arealdel er Ha-områder  avsatt 
til lavstandard-hyttefelt, der det ikke er tillatt å etablere vann og avløp. 
   
Det er stilt krav om konsekvensvurdering i henhold til forskrift om konsekvensutredning.  
 
Planforslaget medfører for øvrig ingen endring av arealformålet innenfor planen, utover en 
justering i tråd med dagens situasjon. 
  
Gjeldende reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan viser Storløenget, plan-ID B14:.  
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Storløenget, plan-ID B14, datert 25.05.1998. 
 
Innkomne uttalelser til planoppstart 
Planråd AS varslet, i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser, oppstart av 
planarbeidet til berørte parter i brev 23.04.2020. Planarbeidet ble også kunngjort ved annonse 
i Arbeidets Rett den 29. april 2020. Frist for tilbakemelding ble satt til 27.05.2020. 
Det kom inn 3 uttalelser, fra Statens vegvesen, NVE og Fylkesmannen i Hedmark. Disse er 
vedlegg til saken. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 
 
1. Statens vegvesen, datert 06.05.2020:  
Statens vegvesen har ingen merknader til planen slik den foreligger  
Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller tar merknaden til etterretning  
Kommunedirektørens kommentar: Kommunedirektøren tar innspillet til orientering.  
  
2. NVE, datert 23.04.2020:  
NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og 
skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg og sin sektormyndighet 
innenfor disse saksområdene.  
I forbindelse med flom, erosjon, skred og overvann viser NVE til kravene i plan- og 
bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17). Poengterer videre viktigheten med lokal 
overvannshåndtering. Viser videre til allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. 
Planarbeidet må videre ta hensyn til planlagte energianlegg.  
NVE anbefaler følgende veiledere og verktøy i oppstart av planarbeidet:  
 
- NVEs karttjenester  
- NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVE’s 
  saksområder i arealplanlegging  
- NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner  
- NVEs sjekkliste for reguleringsplan  
- www.miljokommune.no  
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- www.nve.no/arealplan  
- Klimaprofilene  
- Statlig retningslinje klimatilpasning  
- Norsk Vanns veileder A162  
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn.  
 
Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller tar merknaden til etterretning. Planforslagets 
tiltak innenfor planområdet vil ikke ha spesielle innvirkninger på forhold innenfor NVE sitt 
ansvarsområde. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Kommunedirektøren tar innspillet til orientering. 
Forslagsstiller er gjort oppmerksom på en mindre bekk / «overløp» for overflatevann ved mye 
nedbør og åpen stikkrenne som renner nær hytta lengst i øst. Forslagsstiller mente dette ikke 
hadde betydning for hyttene.   
 
 
3. Fylkesmannen i Hedmark, datert 09.06.2020:  
Fylkesmannen viser til at planområdet ligger innenfor randsonen til regional plan for 
Forollhogna villreinområde og 0,5 km fra nasjonalt villreinområde. Videre vises det til 
retningslinjene i regional plan som sier at det ikke skal tillates nye hyttefelt, utvidelse eller 
fortetting av eksisterende hyttefelt ut over det som er godkjent i plan. Fylkesmannen antar at 
denne føringen i utgangspunktet er koplet til utvidelse av regulerte områder med utvida areal 
for nye hytter. Ut ifra dette forutsetter Fylkesmannen at endret bygningsstørrelse ikke 
omfatter stor økning av tillatt bruksareal, men holder seg innenfor en øvre ramme av om lag 
100 – 120 m2. Viser ellers til at planområdet er relativt bratt.  
 
Forslagsstiller viser til at det ikke planlegges økning av hyttetomter i planforslaget og alle 
tomtene er i dag bebygd. Viser ellers til planbeskrivelsen hvor relevante tema i merknaden er 
beskrevet. 
 
Kommunedirektørens kommentar: Forslagsstiller er bedt om å beskrive nærheten til 
Forollhogna villreinområde nærmere. Dette er gjort, og konklusjonen er at hyttenes 
plassering er helt ytterst i randsona, at feltet allerede er utbygd og at det ikke vil bli tillatt 
med flere boenheter. Da det allerede er etablert strøm i området, vil tilrettelegging av vann / 
avløp trolig ikke ha betydning for en slik økning av ferdselen i området at det vil påvirke 
Forollhogna villreinområde.   
 
Saksvurdering 
Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal. 
 
Innkomne uttalelser 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarer over. Uttalelsene er 
innarbeidet i planforslaget. 
 
Infrastruktur 
Hytteområdet har adkomst fra privat vei, Plassæterveien. Veien går fra Rv. 3 og opp gjennom 
bygda på Yset. Det er ikke gang- og sykkelvei langs veien. Det legges ikke opp til økning av 
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antall boenheter i hyttefeltet, og det settes ikke krav til etablering av gang- og sykkelvei langs 
Plassæterveien. 
  
Parkering og adkomst for de eksisterende hyttene 
Det er lagt opp til parkeringsmuligheter på den enkelte hyttetomt, én bil, samt at det er 
reguleres for felles parkering nederst i feltet for besøkende til hytteområdet.  
 
Alle hyttene har innlagt strøm. Strømkabelen er lagt i bakken fra trafo utenfor planområdet.  
 
Bygg og anlegg 
Det foreslås å øke BYA i henhold til den nyest vedtatte Kommundelplanen, 
Kommunedelplanen for Fåset – Fådalen, 2018-2021. Det betyr at det på hver tomt kan 
oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus. Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 180 
m2 BYA på den enkelte tomt. Hovedhytte skal totalt ikke overstige 120 m2 BYA. Uthus og 
anneks skal totalt ikke overstige 42 m2 BYA. Hvert av byggene kan maksimum være 30 m2 

BYA. Uthus og anneks kan oppføres inntil 1 m eter fra eiendomsgrensen.  
1 parkeringsplass pr. tomt beregnes til 18 m2 BYA som fratrekkes den totale BYA.  
Det tillates en boenhet per tomt. Belysning som kun har til hensikt å belyse utvendig fasade 
tillates ikke. 
 
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Hovedveien og stikkveier inn til hver enkelt hyttetomt er innmålt slik at planforslaget viser 
faktisk situasjon. Veg SV1 er regulert med 4 meter kjørebane og 2 meter annen vegareal på 
hver side. Opprinnelig parkering er videreført i planforslaget. Det er lagt inn frisiktsoner for 
avkjøring fra Plassæterveien. 
 
Friluftsformål 
Arealene skal her kun benyttes til allment friluftsliv. Det er anledning til å legge nødvendig 
del av VA-anlegg innenfor formålet.  
 
Hensynssone 
Innenfor regulert hensynssone er avsatt hensynssone for område for grunnvannsforsyning. 
Eksisterende vannforsyning ligger innenfor dette området og er videreført planforslaget. 
Hensynssonen er lagt inn med slik størrelse at det er mulig eventuelle tiltak for å utvide 
kapasitetsbehovet.   
 
Grønnstruktur 
Skogsområdet mellom hyttene er regulert til friluftsformål i den opprinnelige planen, og den 
nye planen arver dette formålet.  
 
Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
Områdets plassering nær Forollhogna villreinområde er særskilt beskrevet.  
 
Vurdering av forvaltningsplanen for Forollhogna villreinområde 
«Regional plan for Forolhogna villreinområde 2013-20125» 
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Planområdet ligger innenfor Sone 3 i den regionale planen som omtales som bygdenære 
områder hvor fritidsbebyggelse bør legges i tilknytning til tettsted og grender med 
eksisterende infrastruktur. Planforslaget legger ikke opp til ytterligere utbygging enn dagens 
etablerte bebyggelse, og ligger helt i ytterkanten av leveområdet mot bygda Yset på Kvikne. 
Hytteområdet, 8 hytter, har fra før innlagt strøm til bebyggelsen, slik at standardøkning med 
lokalt vann- og avløpsanlegg vil medføre en minimal økning i trafikk inn i villreinsområdet 
 
Naturmangfoldsloven 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Kunnskapsgrunnlaget bygger på tidligere registreringer i området. Planområdet er 
vist i arealressurskartet til Skog og Landskap som lauvskog med middels bonitet samt at noe 
areal er dyrkbart. Videre er registreringer i Artsdatabankens artskart og Naturbase undersøkt. 
Planområdet ligger innenfor leveområde for villrein i Forolhogna. Registreringer er omtalt 
ovenfor.  
 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Området er tilfredsstillende kartlagt.  
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Planforslaget vil i all hovedsak videreføre dagens situasjon foruten at det eventuelt kan 
anlegges vann- og avløpsledninger, dersom forholdene tilsier dette.   
 
§11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Forslagstiller er klar over, jf. § 11 i NML (2009), at kostnader ved å hindre eller begrense 
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder skal dekkes av tiltakshaver. Kostnader ved å 
hindre eller begrense skade innebefatter alle kostnader ved forebyggende eller 
gjenopprettende tiltak. I dette kan det også ligge kostnader med å fremskaffe kunnskap. 
 
§12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Alternative lokaliseringer er ikke vurdert, da planområdet fra før er bebyd. Det er heller ikke 
aktuelt å vurdere ulike miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder jf. § 12 for det aktuelle 
tiltaket. 
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Denne ligger i sin helhet 
som vedlegg til planbeskrivelsen. Det ble avdekket 3 mulige uønskete hendelser: 

1. Akutt forurensning 
2. Brann i bygg/anlegg 
3. Overvann fra fritidsbebyggelse. 

 
Av disse er det overvann som er nødvendig å gjøre tiltak for, i form av stedvis 
masseutskifting for økt infiltrasjon til grunnen. Veibredde og kurvatur i feltet skal være 
tilstrekkelig til å få inn brannbil med slukkevann, i henhold til krav om dette.  
 
Samlet vurdering: 
Hensynet til utvikling av fritidsområdet er lagt til grunn for forslaget til vedtak i saken.  
Området er allerede etablert, og skal ikke utvides i antall boenheter ut over de åtte hyttene 
som er bygd. Det er allerede utbygd med strøm.  Storløenget ligger i utkanten av leveområdet 
for Forollhogna villreinområdet. Det antas ikke at bruken av området vil utvides vesentlig 
som følge av utbygging av v/a. En oppfatter ikke at dette vil påvirke villreinen negativt.  
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Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget / 
detaljregulering for Storløenget hyttefelt, Plan-ID 202002, sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø 
Vedtaket i denne saken vil kunne gi konsekvenser for en bærekraftig utvikling med hensyn til 
klima og miljø. Hver enkelt hytte må søke om utslippstillatelse fra sin hytte før det tillates 
etablert. Med felles drikkevannskilde skal det ikke være fare for forurensing av drikkevann i 
området. Området er allerede tatt i bruk og ei utvikling av området vil ikke påvirke 
omgivelsene vesentlig.  
 
 
Innstilling: 
Formannskapet fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og 
bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 
Formannskapet behandlet saken i møte 11.03.2021 : 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Formannskapet fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og 
bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
 
 


