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Tynset kommune, reguleringsplan for Svelland-Kongsveien 4, avklaring av 
innsigelser 

Vi viser til oversending i brev 04.06.2021 og til tidligere dialog i saka.  
 
Bakgrunn for saka 
Daværende Fylkesmannen i Innlandet fremmet innsigelse til planforslaget ved første gangs høring i 
brev 10.12.2020. Innsigelsene var knyttet til støy og samfunnssikkerhet.  
 
Etter møte 06.01.2021 konkluderte vi i e-post 14.01.2021 om at støykravene skulle stå ved lag og vi 
ba kommunen sende et formelt brev for hvordan innsigelsene på både støy‐ og samfunns-
sikkerhetsområdet skal følges opp i planforslaget, ut fra den dialogen vi har hatt i saken. 
 
Slikt brev ble mottatt 05.02.2021 uten at dette ga tilstrekkelig avklaring til å trekke innsigelsen, jf. vårt 
brev 24.02.2021.  
 
Vi har nå mottatt nytt brev (04.06.2021) med bl.a. oppdaterte reguleringsbestemmelser og en ny 
ROS-analyse.  
 
Statsforvalterens vurderinger 
Våre vurderinger under er knyttet til hhv. støy og samfunnssikkerhet: 
 
Støy 
Vi minner for ordens skyld om at det f.o.m. 11.06.2021 gjelder ny retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging, T-1442/2021. Det er foretatt en omstrukturering av hele retningslinjen og den er 
gitt noe endret innhold.  
 
Kommunen har nå gitt bindende bestemmelser om støy for oppføring av ny bebyggelse i gul 
støysone og for lokalisering av uteoppholdsareal, jf. kap. 2.7 i oppdaterte reguleringsbestemmelser. 
Det er stilt krav om at ny bebyggelse skal ha gjennomgående boenheter slik at det sikres stille side.  



  Side: 2/2 

Videre er det satt krav om at uteoppholdsareal skal etableres utenfor hensynssonene H210 og H220 
dvs. hhv. rød og gul støysone.  
 
Dersom reguleringsplanen vedtas med slike oppdaterte reguleringsbestemmelser har 
Statsforvalteren ikke lenger innsigelse. 
 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen i Innlandet fremmet i brev datert 10.12.20 innsigelse til reguleringsplanen på grunn 
av mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen var ikke utformet i tråd med DSBs veileder 
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging». Den oversendte analysen dokumenterte ikke 
vurderingene som var gjort av punktene på sjekklisten og det var blant annet ikke dokumentert 
hvorfor hendelser/situasjoner var ansett som uaktuelle.  
 
Kommunen har nå oversendt ny risiko- og sårbarhetsanalyse som er utarbeidet i tråd med veileder 
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» som Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap ga ut i 2017. Analysen følger trinnene i slik analyse slik dette er beskrevet i veilederen, 
herunder vurdering av risiko- og sårbarhet for aktuelle uønskede hendelser. Konkret gjelder dette 
blant annet overvann og trafikkulykker. For disse hendelsene er risikoreduserende tiltak beskrevet 
og innarbeidet i planbestemmelsene. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen er nå gjennomført i tråd med lovkrav og føringer som Fylkesmannen 
la i uttalelse til varsel om oppstart. Analysen synes å dokumentere vurderinger som er gjort når det 
gjelder risiko- og sårbarhetsforhold i reguleringsplanen.  Dersom reguleringsplanen vedtas med slik 
risiko- og sårbarhetsanalyse har Statsforvalteren ikke lenger innsigelse.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Solveig Rindhølen (e.f.) 
fung. kommunal- og samordningsdirektør  

  
 
Øyvind Gotehus 
avdelingsdirektør 
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