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Vi viser til deres brev av 14.01.2021, med oppstartsvarsel av detaljreguleringsplan for Losgård
hyttegrend.

Vi finner det sannsynlig at det kan være ukjente, freda samiske kulturminner i området. Sametinget
må derfor befare området før endelig uttalelse kan gis. Befaringa må bli utført på telefri barmark,
det vil si i løpet av feltsesongen 2021.

Ifølge  kulturminnelovens § 10  skal utbygger betale for Sametingets befaring ved større tiltak.
Vedlagt er budsjett for undersøkelsen (jf. Klima- og miljødepartementets retningslinjer for
budsjettering). Vi understreker at dette er øvre grense for utgifter.

Ruth Iren Losgård er, som privat forslagstiller, på dette planstadiet ansvarlig for å dekke
utgiftene. Vi ber derfor om bekreftelse på at dere ønsker å få befart planområdet nå, dvs. i løpet
av feltsesongen 2021. Dette gjøres ved å returnere vedlagte akseptskjema. Samtidig ber vi om
at grunneiere varsles om befaringen.

Sametinget gjør samtidig oppmerksom på at vi ikke kan befare området og gi vår endelige
uttalelse før vi har fått skriftlig aksept av vårt budsjett. Og tiltaket kan ikke gå i gang før vår
endelige uttalelse foreligger.

Om Sametinget ikke får anledning til å befare området på nåværende planstadium, vil befaring
måtte skje når planen kommer på høring, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.

Hvis planen blir trukket tilbake ber vi om å få beskjed så vi kan avlyse befaringen.

Vi minner om at denne uttalelsen bare gjelder samiske kulturminner. For øvrige kulturminner
viser vi til egen uttalelse fra Innlandet fylkeskommune.

Heelsegh/Med hilsen

Andreas Stångberg Harald Bugge Midthjell
f ágaj o ih ead dj i/f agl eder Raeriestæjja/Rådgiver
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Sametingets uttalelse etter befaring - Detaljregulering 
Losgård hyttegrend, Tynset kommune
Vi viser til vårt befaringsvarsel den 21.01.2021.

Sametinget befarte området 24.06.2021. Vi påviste ingen nye automatisk freda samiske 
kulturminner i eller nær tiltaksområdet og har derfor ingen innvendinger til tiltaket.

Faktura for befaringen sendes separat.

Det kan i noen tilfeller likevel finnes spor etter eldre aktivitet. Om noen under arbeid skulle 
oppdage slike, må en umiddelbart stanse arbeidet og gi beskjed til Sametinget og 
fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 
ledd. Vi forutsetter at dette videreformidles til alle som skal delta i gjennomføringen av tiltaket.

Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 1918 er automatisk freda ifølge kml. § 
4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er 
ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. Innlandet fylkeskommune er ansvarlig for øvrige 
kulturminner.

Heelsegh/Med hilsen

Andreas Stångberg Harald Bugge Midthjell
fágajođiheaddji/fagleder Raeriestæjja/Rådgiver
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Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
5205115 2021/5165-7 

Gunhild Kirsti Sem 
25.02.2021 

 

Merknader til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og 
høring av planprogram - Losgård hyttegrend på Savalen - Tynset 
kommune 
 
Vi viser til deres oversendelse vedrørende varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering 
og høring av planprogram for Losgård hyttegrend på Savalen i Tynset kommune.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 30-34 frittliggende 
fritidsboliger og et leilighetsbygg for fritidsleiligheter, samt etablering av nødvendig 
infrastruktur som veger, skiløyper, parkering og vann- og avløpsanlegg. Planforslaget er ikke 
i tråd med overordnet plan, og utløser krav til planprogram og konsekvensutredning.  
 
Uttalelse fra samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune kommer her i egen 
oversendelse.  
 
Samferdselsfaglige forhold 
Fv. 2244 er klassifisert som D-veg, lokal samleveg. Slike veger har en mindre streng 
holdning til etablering av avkjørsler. Fartsgrensen på stedet er 80 km/t. Trafikkmengden på 
strekningen er målt til 375 kjøretøy. Generell byggegrense for D-veger er satt til 20 meter fra 
vegens midte.  
 
Avkjørsel 
Fylkeskommunen legger til grunn at nødvendige trafikale vurderinger gjøres i det videre 
planarbeidet. Eventuelle nødvendige veg- og trafikale tiltak (herunder ts-tiltak, gs-tiltak, veg-
/kryss-tiltak, kollektivtiltak) må belyses, og tas inn som rekkefølgekrav i bestemmelsene.  
 
Alle tiltak skal ha utforming i henhold til vegnormalen; Statens vegvesens håndbok N100 
«Veg- og gateutforming».  
 
Rekkefølgekrav 
Fylkeskommunen forutsetter at gang- og sykkelveg videreføres helt frem til adkomsten til 
planområdet. Dette må følges opp gjennom rekkefølgebestemmelser.  
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Frisikt 
Vi legger til grunn at frisiktkrav i alle kryss og avkjørsler oppfylles i henhold til Statens 
vegvesen sine håndbøker, jf. håndbok N 100.  Frisiktkravet på denne strekningen er 6*105 
meter. Det vil trolig være utfordrende å legge adkomsten til det planlagte hyttefeltet til 
eksisterende adkomster pga frisiktkravet.  
 
Tiltak som berører fylkesveg 
Vi ber om at det tas inn en formulering i reguleringsbestemmelsene for alle tiltak som berører 
fylkesveg, om at byggeplan/tiltak skal godkjennes av Innlandet fylkeskommune. 
 
 
 
Fylkeskommunen har ingen ytterligere merknader til saken på nåværende tidspunkt, men 
imøteser dialog knyttet til ovenfornevnte forhold.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Helge Stikbakke  
Enhetsleder  
  
 Gunhild Kirsti Sem 
  

 
 
 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I INNLANDET 
STATENS VEGVESEN 
TYNSET KOMMUNE 
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Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
5205115 2021/5165-4 

Tina Amundsen 
20.01.2021 

 

Kulturvernfaglig uttalelse og varsel om registrering - oppstart av 
detaljregulering og høring av planprogram - Losgård hyttegrend på 
Savalen - 3427-112/221 m.fl. - Tynset kommune 
 
Vi viser til deres oversendelse datert 14.01.2021 med varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for del av eiendommen gnr/bnr 112/221 m.fl. på Savalen i Tynset 
kommune. Planområdet omfatter ca. 180 daa. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag 
fra Ruth Iren Losgård som er hjemmelshaver til eiendommen som planlegges utbygd.  
 
Uttalelser vedr. plan- og samferdselsfaglige forhold vil bli ettersendt innen uttalelsesfristen 
26.02.2021.  
 
Automatisk fredete kulturminner – varsel om arkeologisk registrering:  
Ifølge fylkeskommunens arkivopplysninger ble det i tiden 1960-1990 på lokalt initiativ 
registrert automatisk fredete kulturminner i form av fangstgroper i området ved 
Kvikndølstjønna. Tre av disse fangstgropene ligger innenfor planområdet. Disse har ID 
235899/-18, -19 og -20 i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Ifølge LIDAR 
(flybåren laserscanning), er det sannsynlig at det finnes flere uregistrerte fangstgroper 
innenfor planområdet. 
 
På grunn av ovennevnte må det foretas arkeologisk registrering av planområdet for å 
oppfylle undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner § 9. Jamfør § 9 plikter den ansvarlige 
leder eller forvaltningsorgan ved planleggingen av større private eller offentlige tiltak etter 
lovens § 8, første ledd, å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete 
kulturminner på en måte nevnt i lovens § 3, første ledd. 
 
Denne type arkeologisk registrering kan bare utføres på bar og telefri mark. Etter lov om 
kulturminner § 9, 2. ledd har kulturminnemyndighetene frist på 3 måneder til å avgi uttalelse. 
Finner vedkommende myndighet at tiltaket berører automatisk fredete kulturminner på en 
måte som er nevnt i § 3 første ledd, har den rett til å kreve en frist på ytterligere 1 måned. 
Fristen kan forlenges av departementet (delegert Riksantikvaren). Så lenge fristene løper 
kan tiltaket ikke iverksettes. I denne saken kan det bli nødvendig med en forlengelse utover 3 
måneder, grunnet vintersesongen. Dersom fylkeskommunen ikke mottar en egen 
henvendelse fra tiltakshaver, anses forholdet som godtatt. Vil tiltakshaver/grunneier derimot 
ikke godta en slik forlengelse, bes det om en skriftlig redegjørelse for dette. 
Fylkeskommunen må i så fall fremme en egen søknad til Riksantikvaren om godkjennelse av 
forlengelsesfristen til en angitt dato i 2021. 
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Arkeologisk registreringsmetode:  
Arealet vil bli systematisk gjennomgått med tanke på kulturminner som er synlige på 
markoverflaten. Evt. funn dokumenteres ved oppmåling, beskrivelse og foto, og legges inn i 
nasjonal kulturminnebase, Askeladden. Endelig uttalelse og rapport vil bli skrevet raskest 
mulig etter at registreringen er gjennomført.  
 
Budsjettmessige forhold:  
I henhold til lov om kulturminner § 10 skal tiltakshaver selv dekke de utgifter 
kulturminnemyndighetene har i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsesplikten 
etter § 9. Innlandet fylkeskommune benytter «Retningslinjer for gjennomføring av 
undersøkelsesplikten og budsjettering av arkeologiske registreringer i henhold til 
kulturminneloven § 9, jf. § 10». Retningslinjer og budsjettmal er utarbeidet av Riksantikvaren 
og Klima- og miljødepartementet og gjelder fra 14.11.2016.  
 
For denne registreringen beregnes det et budsjett på inntil kr. 26 834,- (se vedlegg). I 
budsjettet inngår 14 timer til feltarbeid og kjøretid, 8 timer til forarbeid/etterarbeid, samt 1 
C14-datering og kjøregodtgjørelse. Det understrekes at dette er et maksimumsoverslag som 
tar høyde for at det kan være mange kulturminner i området som må dokumenteres. Dersom 
det er mindre forekomst av kulturminner enn antatt, eller ingen funn, vil registreringen og 
etterarbeidet ta kortere tid og endelig kostnad vil dermed reduseres. Evt. arbeid utover 
vedtatt budsjett, skal varsles og godkjennes skriftlig av tiltakshaver før arbeidet fortsetter. I 
den endelige uttalelsen, etter at befaringen har funnet sted, vil antall timer og den endelige 
prisen for befaringen angis.  
 
Innlandet fylkeskommune v/Kulturarv imøteser et snarlig svar fra tiltakshaver om godkjenning 
av budsjettoverslaget, jf. vedlegget som skal returneres i underskrevet stand til:  
 
post@innlandetfylke.no og med kopi til saksbehandler tina.amundsen@innlandetfylke.no  
 
Tiltakshaver oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunens saksbehandler i god tid før 
tiltaket ønskes gjennomført, slik at vi kan planlegge registreringen i forhold til kapasitet.  
Det opplyses om at tiltak i planområdet ikke kan iverksettes før fylkeskommunen har avgitt 
ny uttalelse på grunnlag av varslet arkeologisk registrering. Funnområder må integreres i et 
planforslag før det legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Loe Kjelstad  
seksjonssjef  
  
 Tina Amundsen 

saksbehandler 
  

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 

 
Vedlegg: Budsjettoverslag arkeologisk registrering 
 
Kopi m/vedlegg til: Ruth Iren Losgård 

mailto:post@innlandetfylke.no
mailto:tina.amundsen@innlandetfylke.no
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Kultur - Arkeologi 
  
  

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no 
2325 Hamar Hamar Org.nr.:  920717152 

NORCONSULT AS  
v/Leif Conradi Skorem 
Postboks 626 
 
1303 SANDVIKA 
  

 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
5205115 2021/5165-19 

Tina Amundsen 
19.07.2021 

 

Kulturvernfaglig uttalelse etter registrering - oppstart av 
detaljregulering - Losgård hyttegrend - 3427-112/221 m.fl. - Tynset 
kommune 
 
Vi viser til deres oversendelse datert 14.01.2021 med varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for del av eiendommen gnr/bnr 112/221 m.fl. på Savalen i Tynset 
kommune, og vårt brev datert 20.01.21 med budsjettoverslag og varsel om arkeologisk 
registering i saken. 
 
Planområdet omfatter ca. 180 daa. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra Ruth 
Iren Losgård som er hjemmelshaver til eiendommen. Det planlegges for 30-34 frittliggende 
fritidsboliger, et leilighetsbygg samt etablering av infrastruktur som veger, skiløyper, 
parkering og VA-anlegg. Området er ikke regulert fra før, og er i kommunedelplan for 
Savalen (vedtatt 2014) avsatt til LNFR-formål. Planforslaget utløser krav om planprogram og 
konsekvensutredning. 
 
Innlandet fylkeskommune v/undertegnede foretok registrering av planområdet den 23. 
og 29.06.21. Det ble registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet i 
form av 10 fangstgroper. Tre av gropene var registrert fra tidligere. Fangstgropene har 
følgende ID i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden: 235899/-18, 19, 20, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 og 33.  
Det ble også registrert nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Disse er ført inn i 
Askeladden med status «ikke fredet». Det   vises til vedlagte rapport for nærmere beskrivelser, 
kart og foto. 
 
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven (kml) § 9 anses som oppfylt.  
 
Fangstgroper er fredet etter lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr.50, jf. §§ 3, 4, 6 og 8. Til 
automatisk fredete kulturminner hører en sikringssone på minimum 5 meter målt fra 
kulturminnets synlige eller kjente ytterkant, jf. kulturminneloven § 6. For fangstgroper og 
kullgroper regnes denne sonen fra ytterkanten av vollen som ofte helt eller delvis omkranser 
selve gropa. Dette medfører i mange tilfeller at områder på om lag 15-20 meter i diameter 
båndlegges. 
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Orientering om videre saksgang:  
Når det blir funnet et automatisk fredete kulturminner i et planområde, må kulturminnene 
avmerkes i planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Nedenfor informeres det om muligheten til å søke om dispensasjon fra kulturminneloven for å 
få fjernet kulturminner, eller bevaring av kulturminner. 
 
-Ang. søknad om dispensasjon:  
Dersom tiltakshaver ønsker å søke om dispensasjon fra lov om kulturminner for å få fjernet 
kulturminnelokalitet(er), må lokaliteten(e) fortsatt være avmerket på reguleringsplankartet, 
men regulert til det samme formål som resten av området er tenkt regulert til. I de tilfeller der 
en registrering er foretatt i forkant av høringen, og kulturminnelokaliteten er avmerket på 
plankartet, vil planen være en dispensasjonssøknad i seg selv.  
 
Planer med automatisk fredete kulturminner som søkes dispensert må sendes til Innlandet 
fylkeskommune for behandling og vedtak. Fra januar 2020 er det fylkeskommunen som har 
myndighet til å innvilge dispensasjoner etter lov om kulturminner. Så fremt fylkeskommunen 
anbefaler at kulturminnene frigis og innvilger dispensasjon, så skjer dette ofte på betingelse 
av at det foretas noen form for arkeologisk undersøkelse av, minimum et utvalg av, 
kulturminnene før omsøkte tiltak kan iverksettes. Dersom fylkeskommunen fatter vedtak om 
at det skal foretas en arkeologisk undersøkelse, utføres disse av Kulturhistorisk museum 
(KHM) som rette faginstans for å utføre arkeologiske utgravninger i Østlandsområdet. KHM, 
vil som en del av dispensasjonsbehandlingen uttale seg vedr. faglige forhold og komme med 
innspill til budsjett for undersøkelsen. Dersom fylkeskommunen innvilger dispensasjon, vil 
brev med innvilgning av søknaden inneholde KHMs budsjettoverslag og omfang av 
undersøkelsen. Tiltakshaver må dekke utgiftene til de endelige undersøkelsene, jf. lov om 
kulturminner, § 10. Fylkeskommunen kan også anbefale dispensasjon av kulturminnene uten 
krav om vilkår om videre arkeologiske undersøkelser.  
 
Tiltaket etter planen kan ikke gjennomføres før forholdet til de automatisk fredete 
kulturminnelokalitetene er avklart. I dette tilfellet vi det si at planen ikke kan iverksettes før en 
eventuell dispensasjonssøknad er innvilget og eventuell arkeologisk undersøkelse er 
gjennomført.  
 
-Ang. bevaring av kulturminner:  
Utgangspunktet er at de automatisk fredete kulturminnelokalitetene skal bevares. Dette 
forutsetter imidlertid at kulturminnene får et reelt langsiktig vern. Lokalitetene med en 
minimums sikringssone på 5 m utenfor lokalitetenes kjente ytterkant, må derfor reguleres til 
bevaring/hensynssoner med egne retningslinjer for bruk. Områder må markeres som sådan 
på plankartet. Det må videre være samsvar med plankartets tegnforklaring. 
Kulturminnelokaliteter som skal reguleres til bevaring må videre tas inn i planens 
bestemmelser. Det er kombinasjonsmuligheter for hensynssonebruk/verneformål for 
automatisk fredete kulturminner i reguleringsplaner:  
1. Automatisk fredete kulturminner vist som hensynssone, jf. pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav d. 
Omkringliggende areal avsatt til hensynssone jf. pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav c.  
2. Automatisk fredete kulturminner vist som hensynssone d, jf. pbl. § 12-6, jf. § 11-8 bokstav 
d. Omkringliggende areal avsatt til LNFR underformål vern av kulturminne jf. pbl. §12-5 nr. 5 
(som alternativ til hensynssone c i LNF-område).  
 
Vedrørende reguleringsbestemmelser  
Planområdet er relativt intensivt registrert med tanke på automatisk fredete kulturminner. Det 
må likevel tas forbehold om eventuelle ikke-registrerte kulturminner, derav kulturminner 
under markoverflaten. Følgende tekst bes derfor innarbeidet i reguleringsplanens 
bestemmelser:  
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«Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 
kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Innlandet fylkeskommune 
v/Kulturarv, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.» 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristin Loe Kjelstad  
seksjonssjef  
  
 Tina Amundsen 
 saksbehandler 

 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
Vedlegg: 
Rapport 
 
Kopi m/vedlegg til: 
Tynset kommune 
Ruth Iren Losgård 
Kulturhistorisk museum 
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Tynset kommune - reguleringsplan for Losgård hyttegrend - varsel om oppstart 
og høring av planprogram 

Vi viser til oversending i brev 14.01.2021 med varsel om oppstart og høring av planprogram for Losgård 
hyttegrend på Savalen, i Tynset kommune.  
 
Bakgrunn for saka, plansituasjon og konsekvensvurdering 
Planforslaget er ikke i tråd med overordna plan, som er kommunedelplan for Savalen fra 2014. Kommunen 
har nettopp varslet oppstart for revisjon av kommuneplanens arealdel, men vi oppfatter ikke at det 
omfatter revisjon av kommunedelplan for Savalen.  
 
I vedtatt kommunedelplan er hele området vist som LNF-formål. Området det varsles oppstart for 
regulering av ligger i utkanten av kommunedelplan for Savalen og litt i utkant av sentrumsområdet. 
Likevel grenser det til et eksisterende eldre felt med fritidsbebyggelse, dvs. reguleringsplan for Klevan 
hyttefelt, vedtatt i 1989. Planområdet er på ca. 180 daa. Det planlegges for 30-34 frittliggende 
fritidsboliger pluss et leilighetsbygg, alle med høy standard.  
 
Kommunen har sammen med tiltakshaver konkludert med at planforslaget utløser krav om 
konsekvensutredning. Statsforvalteren tar dette til etterretning og registrerer at planinitiativet følges opp 
med forslag til planprogram slik KU-forskriften krever her.  
 
Statsforvalterens innspill 
Våre innspill er gitt tematisk under: 
 
Forutsigbarhet i planleggingen 
En reguleringsplan bør i utgangspunktet være i samsvar med arealbruk fastsatt i overordna plan.  
Slik planlegging fremmer åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for berørte interesser og myndigheter, 
jf. plan- og bygningslovens formål, § 1-1. I tillegg legger den til rette for langsiktighet og helhetlige 
vurderinger av framtidig arealbruk. Generelt kan kommunen likevel åpne for å gå rett på regulering, men 
da som regel med krav om konsekvensutredning. Vårt klare råd her er imidlertid å fastsette rammer for ny 
fritidsbebyggelse i overordna plan.  
 
Vi registrerer at det i oppstartreferatet er gitt signal (administrativt) om at en ikke ønsker å åpne for 
leilighetsbebyggelse i området før dette er vurdert gjennom overordna plan. Men videre at siden 
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planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan, ble det behandlet av formannskapet i Tynset kommune 
som vedtok å åpne for regulering av 30-34 nye hytteenheter, pluss et leilighetsbygg her.  
 
Statsforvalteren har ikke ytterligere kommentarer til denne prosessen, som ligger innenfor rammer i plan- 
og bygningsloven med tilhørende forskrifter og det kommunale selvstyret.  
 
Innhold og opplegg i planprogrammet 
Vi minner om det rammene for hva et planprogram skal inneholde, slik det er fastsatt i § 4-1 i plan- og 
bygningsloven:  
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer 
som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av 
planmyndigheten. 
 
Statsforvalteren mener forslag til planprogram fanger opp relevante og nødvendige utredningstema. 
Skissert framdriftsplan virker realistisk. Vi ber likevel om at en vurderer å ta høgde for en mulig andre 
gangs høringsrunde.  
 
Naturmangfold 
Vi minner om at naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
offentlig beslutningstaking, og at vurderingen skal framgå av beslutningen. Samtidig registrerer vi at det 
er tatt høgde for dette i vedlagt planprogram. Vi er ikke kjent med at det er registrert arter eller naturtyper 
med særlig verdi for biologisk mangfold i planområdet.  
 
Samtidig har vi også merket oss og er fornøyd med at påvirkning på villrein er ett av de tema som skal 
utredes. Savalen ligger i bygdenært område (BO) etter Regional plan for Dovrefjellområdet (vedtatt i 
2017). I denne sona legger den regionale planen i utgangspunktet ikke føringer for arealbruken. I dette 
tilfellet vil likevel det foreslåtte hytteområdet komme i tillegg til den utbygginga som er avklart i 
kommunedelplan for Savalen (vedtatt i 2014).  
 
Landskap 
Området har svært varierende helling, deler av det er så bratt at det ikke er mulig å bygge ut. Det er 
positivt at dette tas opp som eget tema i konsekvensutredningen og at virkninger skal visualiseres. Vi 
minner om daværende Miljøverndepartementet sin veileder Planlegging av fritidsbebyggelse (T-1450) som 
fortsatt gir gode råd om utforming av hytteområder og bebyggelse.  
 
Støy 
Planområdet grenser mot Savalvegen og en liten del av planområdet ligger i gul støysone. 
Statsforvalteren forventer at støyforholdene for hytter og uteområder blir vurdert i henhold til anbefalte 
grenseverdier, jf. Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) og at evt. behov 
for støytiltak innarbeides i planen.  
 
Klima og energi 
Vi oppfordrer til å vurdere alternative energiløsninger ut over bare oppvarming med strøm.  
Lavenergibygg eller bygg med passivhusstandard bør vurderes.  
 
Vassdrag og myr 
Det går en bekk/elv gjennom planområdet. Statsforvalteren forutsetter at bekken beholdes åpen som et 
natur- og landskapselement. Etter vannressurslovens § 11 skal det opprettholdes et naturlig 
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vegetasjonsbelte langs vassdrag som motvirker erosjon og avrenning, og gir levested for dyr og planter. 
Det bør avsettes et tilstrekkelig bredt grøntbelte langs vassdraget og gis bestemmelser om bevaring av 
kantvegetasjon. Det bør settes konkrete minstekrav til bredde og høyde på kantvegetasjonen, jf. pbl. § 12-
7 nr. 9. 
 
Innenfor planområdet ligger det også en del av et sammenhengende myrområde. Vi forutsetter at det 
ikke legges opp til utbygging eller drenering av dette området. Myr er levested for mange arter, har en 
viktig funksjon med å fordrøye nedbør og binder store mengder CO2 som vil frigjøres dersom den tørkes 
ut.   
 
Samfunnssikkerhet 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av 
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt. h og 4-3. Dette skal 
også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Vi forutsetter at Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og 
byggesaksbehandling blir lagt til grunn. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal utformes i tråd med veileder fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 
(2017). 
 
Kommunen må sikre at planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at tiltak ikke 
fører til fare eller vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og bygningsloven § 28-1. Vi forutsetter at føringer 
gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt. 
(kopiert inn fra notat KEKRI 02.02.2021)  
 
 
Med hilsen 
 
Øyvind Gotehus (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Terje Abrahamsen 
seniorrådgiver 
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Leif Conradi Skorem
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Hei 
Viser til mottatt varsel 
Dette er et bra tiltak 
Det å tilrettelegge en utfartsparkeringer er klokt og nyttig for alle 
Savalen Turlag ønsker en dialog for 

1.  Finne et godt passeringspunkt over Savalveien 
2. Se på muligheten for omlegging av løype for mest mulig ski in/out 
3. Legge om trasé for første del av løypa til Bjørkåsstua om det trengs 

Mvh 
Savalen Turlag 
Nils P Hagen 
 
Last ned Outlook for iOS 



 
Deres ref. 5205115         Av  
2021-01-12 
 
Sak:  Oppstart av arbeid med detaljregulering og høring av planprogram - 
Losgård hyttegrend på Savalen i Tynset kommune. 
 
-------- 
 
Savalen Natur og Velforening (SNV) er invitert til å gi innspill til 
planarbeidet for Losgård hyttegrend ved Savalen. 
 
-------- 
 
Når det nå vurderes ytterligere feltutbygging i området Savalen nord , er 
det viktig å dvele ved Savalregionens 
særegenhet og den senere tids utvikling. 
 
Gjeldende kommunedelplan (KDP) er fra 2014  , (2017), og er planlagt 
revidert i 2021. 
 
SNV mener at en revidert / oppdatert KDP,  bør danne grunnlag for videre 
arealvern og disposisjoner i Savalen området. 
 
En revidert KDP for Savalen må gjenspeile dagens politiske signaler med 
fokus på bevaring og vern av miljø, biologisk 
mangfold i flora / fauna og natur / friluftsliv.Den må også sikre LNF 
areal og trekkoridorer for vilt og trekkdyr. 
Alt dette representerer egentlig Savalregionens særegenhet og historie. 
 
Fra Garborgs tid på Kolboten , var tilbaketrukket enkel livsstil, urørt 
natur og dyrelivet som tiltrakk kunstnere 
og byfolk til eksotiske Savalen. 
 
---------- 
 
Mange kommuner har hatt gigant utbygging med store skianlegg og 
hytteområder.Savalregionen unngår denne utviklingen. 
 
Imidlertid har utbygging av hytteområdene Nabben og Kviknedølåsen vist 
både fordelene og ulempene med denne type 
prosjekter. 
Strøm, vei og vann/avløp blir vel tilrettelagt for moderne fritidsboliger. 
Samtidig ser vi dramatisk anleggsvirksomhet som raserer vegitasjon, 
naturlig biologisk mangfold og vannveier(myrer og bekker). 
Anleggstidens varighet(flere år) er negativt for vilt i området (støy) og 
generell ferdigstillelse. 
 
Feltutbygging med omfattende veinett , stor ferdsel og tettere bebyggelse, 
gir press på regionens og kommunens 
infrastruktur og tjenester / utgifter. 
 
En ytterligere fortetting i nordområdet har dramatisk betydning og 
påvirkning av skogs-, myrområdene , biologisk 



mangfold og rein og hjortedyrenes trekk inn og ut av Gråvola og Sjølia . 
 
----------- 
 
Følgelig må vi også dvele noe ved viktige naturforhold for regionen. 
 
Savalen sør, vest og nordvest er preget av setre og hytter med enkel 
standard og utedo. 
Den eldre bebyggelsen er spredt, velplassert og med liten synlighet i 
naturen. 
Den glir godt sammen med LNF - tankegangen og gir mindre konsekvenser for 
beitedyr, vilttrekk og jakt. 
 
Savalen nord  er idag dominert av nyere utbygging med områder ved hotellet 
og feltene Nabben og Kviknedølåsen. 
Større byggetetthet stiller krav og muliggjør for vann og 
avløpstilretteleggelse. 
 
Savalen øst har liten utbygning og bare et fåtall hytter. 
Sjølia representerer idag "den urørte natur" , med fantastisk vilt og 
fugleliv. 
Fra Sivilvangen og Sivilosen i sør til Kvitsteinsetra og hyttefeltene i 
nord, fremstår den nesten urørte blandingsskogen 
og myrene i Sjølia som verneverdig urskog med stort biologisk mangfold. 
Dette danner grunnlaget for hekke- og beiteområde for stor skogsfugl og 
trekkområde for alle typer hjortedyr. 
 
Villrein fra Knutshø stammen har definert trekkområde både i sør og 
nordområdet av Sjølia og på Gråvola. 
Det antas å være en egen liten stamme villrein i området Gråvola , 
Sivilvangen , Fådalen. 
Streifdyr, ofte med kalv, observeres  jevnlig på Skålholmen , 
Belsviksmyrene og langs FV 2244. 
Jaktkort på rein i området selges av Fådal Utmarkslag. 
Hele Savalregionen bekreftes som villrein område av Miljødirektoratet. 
 
Savalen med myrene og Sjølia er viktig trekk- og restitusjonsområde for 
villgjess. 
I slutten av september hviler og beiter store flokker av Kortnebb gjess på 
myrene og i skogsområdene før de fortsetter 
trekket sydover. 
 
-------- 
 
Eier av omsøkt eiendom hevdet  at " den omsøkte teigen består i hovedsak 
av uproduktiv skog og myr, samt noe jorddekt fastmark". 
Verneskog begreper var heller ikke sett på som relevant. 
Alle enkelt faktorene som danner grunnlaget for et biologisk mangfold 
omtales som grunn til at området skal ha "liten 
landbruksmessig verdi". 
 
Teigen ble fradelt og fikk nytt gnr/bnr 112/221 for å sikre videre 
saksbehandling i kommunen. 
 



Kombinasjonen av blandings skog, myrer, bekker gir en innholdsrik flora / 
fauna med insekter og derved hekke og 
beiteforhold for variert fugleliv.Spesielt mye stor skogsfugl, orrfugl og 
tiur, er observert. 
Gode beiteforhold og trekkruten for reinsdyr og alle hjortedyr gjennom det 
beskyttende skogsterenget er ekstra betydningsfult 
med den pågående og etablerte utbyggingen av Nabben og Kviknedølåsen 
hyttefelt. 
 
 
Det er viktig å merke seg at det omsøkte området sør for FV 2244 oppover 
mot Gråvola  har de samme særtrekk som Sjølia, 
som idag bærer hele Savalens begrep om urørt natur. 
 
Det er også riktig å nevne at omfattende anleggsvirksomhet trolig vil 
ødelegge Djupdalsbekkens betydning som gytebekk. 
Kviknedølstjønna riskerer slam og tilsigsvann som kan være negativ for 
vannkvaliteten. 
 
Basert på politiske signaler om vern av natur og biologisk mangfold, bør 
det legges stor vekt på at det omsøkte areal til 
fritidsboligformål ikke er i tråd med KDP , areal plan for Savalen. 
 
 
 
Både Norconsult og Tynset kommune må foreta grundige konsekvensvurderinger 
av ennu en eventuell feltutbygging, Savalen nord. 
Det understrekes at"føre var prinsippet" skal utvises og danne grunnlag 
for en nøktern vurdering om Losgård hyttefelt 
er langsiktig bærekraftig for natur og miljø i regionen.Passasje og 
trekkoridorer for vilt og trekkdyr er kjernespørsmål 
ved alle utbyginger. 
 
-------- 
 
Savalen Natur og Velforening anbefaler Losgård hyttefelt prosjektet å søke 
erfaring fra de 2 hyttefelt utbyggingene 
som er pågående, Nabben og Kviknedølåsen (45-50 enheter). 
 
Områderasering i anleggsperioden, tilbakestilling og avslutning av arbeid 
kan synes kontraktmessig uklar og med lang 
varighet , over flere år. 
Hva vil være realistisk utviklingstid og anlegg- / byggetid for 
hyttefeltet ( 34 enheter). 
Vil det være krav om et antall solgte enheter før anleggsarbeid initieres. 
Hvordan dekkes basis- / reguleringskostnader for tomteenheter som ikke 
utbygges / selges. 
Vurdering av risiko for konkurser eller manglende kontraktsoppfølging ved 
stopp i anleggsarbeid over tid. 
 
Ennu flere hyttetomter i et begrenset marked gir inntrykk av et "kjøpers 
marked" og mindre attraktivt / tungsolgt område. 
 
---------- 



 
Savalen Natur og Velforening mener at det omsøkte området IKKE KAN 
AKSEPTERES UTBYGGET som hyttefelt da meget viktig 
passasje og trekkområdet til alt vilt og trekkdyr i et bredt felt nord/syd 
vil bli blokkert. 
 
Savalregionens særegenhet bør bevares og sikre at urørt natur og miljø er 
tilgjenglig for kommende generasjoner. 
Generelt må vilt i området også sikres passasje og trekkområder, bl.a. 
gjennom LNF områder. 
En revidert KDP med fokus på LNF areal og dyretrekkområder anbefales som 
grunnlag for endelig beslutning for Losgård 
hyttefelt prosjektet. 
 
Med vennlig hilsen Savalen Natur og Velforening  (miljø)       Savalen   ,   
februar 2021 
 
Tron Søvik       90952396                Bjørn Brendbakken  Thor Dalvang   
Olav Odden 
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Att. Leif Conradi Skorem 

 

Høringsinnspill til planprogram for Losgård hyttegrend fra Klevan 1 
hytteforening 

1. Innledning 

Vi viser til mottatt varsel datert 12.01.2021 om oppstart av arbeid med detaljregulering og høring av 
planprogram for Losgård hyttegrend på Savalen. I innledningen til planprogrammets kapittel 3 som 
omhandler utredningsbehov, står følgende (sitat): "Tema som ikke er listet opp nedenfor, er vurdert 
til å ikke ha utredningsbehov i forhold til tiltak i planforslaget". Vann og avløp er her ikke inkludert. 
Klevan 1 hytteforening mener vann og avløp absolutt bør være tema i konsekvensutredningen. En 
eventuell tilkopling av et nytt hyttefelt til eksisterende VA-infrastruktur vil i seg selv ha konsekvenser, 
i tillegg til at de tre alternative trasévalgene i vedlegg "Alternative traseer for fremføring av vann og 
avløp (17.11.20)" berører etablert infrastruktur i nærområdet.  

Hytteforeningen på Klevan 1 uttaler seg derfor i denne høringen om trasévalg for vann- og avløp til 
Losgård hyttegrend, avkjørsel til Klevan 1 fra Savalveien og om konsekvenser for vann- og avløp til 
Klevan 1. Først i uttalelsen redegjør hytteforeningen for historikken til hytteveien på Klevan 1, som 
hytteforeningen på Klevan 1 overtok ansvaret for fra grunneier i 1994, og som hytteforeningen 
fortsatt har. Dette for å klargjøre hytteforeningens ansvarsforhold og kostnadsbruk til hytteveien, 
ettersom alternativ 1 for trasévalg for vann- og avløp til Losgård hyttegrend delvis er tenkt å følge 
hytteveien til Klevan 1. 
 
2. Historikken om hytteveien på Klevan 1 

Veien er i det vesentligste opparbeidet av Klevan hytteforening. 

Da de første hytteeierne kjøpte tomt og bygde hytte i feltet, var det laget vei til feltet med avkjøring 
fra hovedveien i svingen til Kviknedølstjønna. Veien var lagt gjennom et gammelt grustak og rett opp 
til feltet.   

Tidlig på nittitallet utbedret vegmyndighetene veien til Savalen og la oljegrus. Opprinnelig avkjøring 
var i strid med reglene for avkjøringer, og veimyndighetene stengte sommeren 1993 denne 
avkjøringen, og grovplanerte ny veioppkjørsel fra midt på Kviknedølstjønna. Hytteforeningen måtte 
selv bekoste grusing av denne veien.  

Etter noen år viste seg at denne veien var for bratt, og hytteforeningen kom til at det måtte bygges 
ny vei. Denne ble i 1997 lagt over myra og med innkjøring på hovedveien før svingen ved 
Kviknedølstjønna, slik at avkjøringen var oversiktlig. Dette er dagens avkjøring. Denne traséen var i 
samsvar med reguleringsplanen for feltet og burde vært laget før tomter ble solgt. Dette 
veiprosjektet var omfattende og ble så kostbart at grunneieren ikke så seg i stand til å bekoste dette 
selv. Det ble da inngått en avtale med grunneier, og hytteforeningen på Klevan 1 som overtok 
veirettighetene.  

Hytteforeningen på Klevan 1 måtte derfor bekoste den nye veien og har alle år etter dette tatt 
kostnadene ved veien på hyttefeltet. Kostnadene til vedlikehold og utbedring er dokumentert i 
hytteforeningens regnskaper.  



 
3. Tre traséer for fremføring av kommunalt vann og avløp til hyttefeltet Losgård 

hyttegrend 

I planinitiativet skisseres tre alternative traséer for fremføring av kommunalt vann og avløp til 
området i punkt 1e. Det henvises til vedlegg "Alternative traseer for fremføring av vann og avløp 
(17.11.20)". 

Alternativ 1 følger delvis hytteveien på Klevan 1. Som det framgår av redegjørelsen foran har 
arbeidet med hytteveien vært omfattende og kostnadskrevende, og hytteforeningen på Klevan 1 er 
derfor opptatt av at hytteveien beholdes i den stand den har også fremover. Alternativ 1 for 
fremføring av kommunalt vann og avløp til Losgård hyttegrend, vil slik hytteforeningen ser det, få 
negative konsekvenser for bruk av hytteveien i anleggsperioden og kunne redusere kvaliteten på 
hytteveien etterpå.  

Hytteforeningen på Klevan 1 ber derfor om at ett av de to andre traséalternativene for fremføring 
av kommunalt vann og avløp til Losgård hyttegrend blir valgt. Dersom det, mot formodning, skulle 
bli alternativ 1 som velges, vil Klevan 1 hytteforeningen kreve at veien på hyttefeltet opprettholdes 
med samme kvalitet som i dag både under anleggsperioden og når arbeidet er avsluttet. 

 

4. Avkjøringen til Klevan 1 hyttefelt 

Ettersom det kun nevnes veier og parkering i forbindelse med opprettelse av det nye hyttefeltet i 
programplanens punkt 3.1.3 og 3.1.4, antar Klevan hytteforeningen at avkjørsel fra fylkesveien og vei 
videre innover i Klevan 1 hyttefelt ikke vil bli berørt. Dette vil hytteforeningen gjerne ha bekreftet 
skriftlig. 

 

5. Vann og avløp på Klevan 1 

Av kartet, som viser eksisterende vann- og avløpsnett på Klevan 1 og alternativ 1 for vann- og 
avløpsnett til Losgård hyttegrend, er det vanskelig å tolke hvordan vann- og avløpsnettet til Klevan 1 
blir påvirket av det nye nettet. Det er heller ikke klart hvordan dagens pumpehus ved nordenden av 
Kviknedølstjønna blir påvirket.  

Hytteforeningen på Klevan 1 forutsetter at kapasitet og kvalitet for vann- og avløp til hyttene på 
Klevan 1 både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse blir opprettholdt uansett trasévalg for 
vann- og avløp til Losgård hyttegrend.  

 

 

Med vennlig hilsen 

For styret i Klevan hytteforening 

 

Ingunn M Holmen, leder 

 



Ang. varsel om oppstart Losgård Hyttegrend 

Etter mye for og mot har jeg kommet til at jeg har noen innsigelser her. Mine foreldre kjøpte denne 
enkle hytten i 1967 men vi bodde på Tynset (112/52 og 112/56). Den har vært flittig brukt i de fleste 
ferier og stort sett hele sommeren bodde min mor og jeg på hytten. Noe av det siste min far gjorde 
på hytten før han ble dårlig var å legge inn strøm da han fikk muligheten. Oppvasken og tøyvask ble 
gjerne tatt ute på vårt koselige tun inn mot skogen. Der hadde min far laget til en vannledning og en 
pumpe nede i bekken slik at vi fikk vann. Dette skjermede tunet har vært elsket av alle både barn, 
barnebarn og hunder. Vi elsker roen inn mot skogen og bekken. Ekstra glad var vi for at vi hadde den 
roen etter den store utbyggingen på Klevan-feltet. Da ble det plutselig langt mere biltrafikk i 
området. I skogen der har vi hatt en koselig runde vi har gått med hundene.. helt alene uten andre 
mennesker og dyr. Begge mine foreldre, etter godkjenning fra fylkesmannen da i Hedmark, er 
askespedt på myra opp mot Almanna Vola. Alt dette kan vi se konturene av vil forsvinne. 

Vi ser derfor med stor uro og bekymring på byggingen av 30-34 frittstående hytter pluss 
leilighetsbygg på innsiden av vårt paradis. Da er vi redd at «roen» vi har på vårt hyttetun vil 
forsvinne. Pluss at det vi bli betydelig mer trafikk både av biler, mennesker og dyr. Det vil ikke lenger 
bli vår lille fredete plett.. Vi tenker vi må få se litt mer av hva som er tenkt før vi kan være 100% med 
på planene. Håper dere kan sende oss mer planer og skisser over hva dere tenker. Blir det en enighet, 
forventer vi at det blir tilrettelagt for vann og kloakk i rimelig nærhet til vår hytte. 

 

Mvh Anneke Fasting & Victor Herland 

Drammen 24/2-21 
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