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BAKGRUNN  

 

Planens formål 
Hensikten med ny detaljeringsplan for Storløenget hyttefelt er å tilrettelegge for godkjent 

vann- og avløpsløsning, og tillegg justere arealformål i henhold til bebygd forhold og endre 

bestemmelser for bygningstørrelser og høyder iht. tilsvarende planer i området 

 

Gjeldende kommunedelplan for området er kommunedelplan for «Yset», behandlet i 

kommunestyret den 25.06.2002. Gjeldende reguleringsplan er Planid: B14 Storløenget 

vedtatt 25.05.1998.  

Det er inngått avtale mellom grunneier og forslagstiller om regulering og tilrettelegging for 

vann- og avløp som er vedlagt planbeskrivelsen.  

 

Planområdets beliggenhet 
Planområdet ligger ca. 2 km i luftlinje øst for Rv.3 og Yset på Kvikne i Tynset kommune. 

Hyttefeltet har atkomst via Plassæterveien fra Rv. 3 som er i privat eie. Vegen holder over 

gjennomsnittlig god standard og er asfaltert nærmest helt inn til planområdet.  

  

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød sirkel. 

 

Reguleringsplanen har fått navnet Storløenget hyttefelt.  
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Eksisterende forhold og planens avgrensing 
 

Plangrensen er lik gjeldende reguleringsplan, B14, mot nord, øst og vest. I sør er 

plangrensen satt på motsatt side av Plassætervegen. Under vises planområdet med 

plangrensen i ytterkant: 

 

 
 

Planområdet grenser i øst mot dyrka mark og mot utmark i nord, vest og sør.  
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Utsnitt av 3D-kart over området 
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

Oppstartkonferanse  
Planråd as og forslagstiller Storløenget hyttefelt informerte Tynset kommune vinteren 2020 

om at det var ønskelig å igangsette regulering av deler av gnr. 167 bnr. 4 i Tynset kommune 

med hensikt å tilrettelegge for vann- og avløpsanlegg.   

Formelt oppstartsmøte med Tynset kommune ble avholdt den 19.03.2020. I møtet deltok 

Renate Torkelsen og Hilde Aanes (Tynset kommune), Bjørnar Semmingsen (Planråd as) og 

Torbjørn Eriksen (Storløenget hyttefelt/forslagstiller). Planavdelingen i Tynset kommune 

gav forslagsstiller tilbakemelding i samme møte om at de så positivt på initiativet.  

I møte den 19.03.2020 ble det informert om bakgrunnen for ønske om ny detaljregulering. 

Videre ble de ulike planforutsetningene gjennomgått. Til slutt ble det avtalt at det kunne 

varsles oppstart av planarbeidet i henhold til avtalt planavgrensning.   

Varsel om oppstart av planarbeid 
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Arbeidets Rett den 29.04.2020, 

samt varslet med brev til berørte parter 23.04.2020. Varselet ble også gjort mulig tilgjengelig 

elektronisk på Tynset kommune sin hjemmeside. Frist for merknader ble satt til 27.05.2020.  

 

Det kom inn 2 skriftlige merknader til varsel om oppstart. Kopi av varslingsbrev med 

adresseliste og trykte vedlegg, kunngjort annonse og de innkomne merknadene følger som 

egne vedlegg til planbeskrivelsen. Under følger et sammendrag av merknadene med 

forslagsstillers kommentar: 

 

 

1. Statens vegvesen, datert 06.05.2020: 

Statens vegvesen har ingen merknader til planen slik den foreligger 

 

→ Forslagsstiller tar merknaden til etterretning  

 

 

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 NVEs 

saksområder i arealplanlegging 

- NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner 

- NVEs sjekkliste for reguleringsplan 
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- www.miljokommune.no 

- 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.  

→ Forslagsstiller tar merknaden til etterretning. Planforslagets tiltak innenfor planområdet 

vil ikke ha spesielle innvirkninger på forhold innenfor NVE sitt ansvarsområde.  

 

 

Fylkesmannen, 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. 

 

 

 

 

PLANSTATUS 

Overordnet plan  
  

Gjeldende kommunedelplan for området er kommunedelplan for «Yset», behandlet i 

kommunestyret den 25.06.2002.  

http://www.miljokommune.no/
http://www.nve.no/arealplan
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Utsnitt plankart kommunedelplan Yset, planområde markert med rød sirkel 

 

Gjeldende reguleringsplan (bebyggelsesplan) er Planid: B14 Storløenget vedtatt 25.05.1998.  

 

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan (bebyggelsesplan) 
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PLANFORSLAGET 

 

 Under følger et utsnitt av reguleringsplankartet og tegnforklaringen: 
 

 
Utsnitt: forslag til reguleringsplankart  
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Tegnforklaring til reguleringsplankart Tynset gokart.  

 

Planforslaget inkludere ikke hele planområdet som det ble varsel oppstart etter. Dette på 

grunn av tilbakemeldinger fra grunneier som ønsket at dette skulle tas ut. Formålet og 

hensikten bak ny detaljeringsplan vil bli ivaretatt i planforslaget.  

 

Bebyggelse og anlegg 

 

I planforslaget er de 8 bebygde/regulerte tomtene regulert iht. gjennomført fradeling. 

Eiendommene ble i sin tid fradelt noe utenfor avsatt areal til fritidsbebyggelse i gjeldende 

reguleringsplan. Det er ikke valgt å fortette området ytterligere.  

I forhold til gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan legger planforslaget opp til 

endring i byggehøyder og størrelse/utnyttelsesgrad. I samråd med kommunen og iht. signert 

oppstartsmøtereferat er det valgt å følge bestemmelsene gitt i kommundelplanen 

Fåset/Fådalen (2018-2021), Plan-ID: 201701. I planforslaget er det derfor lagt opp bebygd 

areal ikke kan overstige 180 m2 på den enkelte tomt, hvorav hovedhytte ikke skal overstige 

120 m2. Hovedhytte skal videre ha maksimalt gesimshøyde på 3,6 meter og uthus/anneks 3,0 

meter over gjennomsnittlig planert terreng.  
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Det er videre avsatt areal til etablering av felles vannanlegg for feltet. Det er et eksisterende 

vannanlegg for feltet og regulert areal er nøyaktig innmålt. Det tillates oppført nødvendig 

bygg og anlegg for sikker og stabil vannforsyning.  

 

 

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 

 

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.   

 

Estetikk og byggeskikk – Landskap 

 

Eksisterende vegetasjon skal bevares og eventuelt fornyes ved tiltak slik at landskapet 

opprettholder sin karakter. Ny bebyggelse og materialbruk skal harmonere med 

omkringliggende terreng og bebyggelse. 
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VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN: 
 

En reguleringsplan som legger til rette for utbygging vil ha enkelte miljømessige og 

samfunnsmessige virkninger. De miljø- og samfunnsmessige virkningene følger av at flere 

parter, interesser og hensyn vil berøres av endringene som følger av planen. Virkningene av 

det fremlagte reguleringsplanforslaget er avklart i forbindelse med kommunedelplanen for 

Yset og gjeldende regulering, og det er følgelig ingen krav til nye utredninger siden det 

foreliggende forslaget er i tråd med føringene i den overordnede planen. 

 

Det skal i planen gjøres en vurdering av krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU 

§ 8 ved dette reguleringsforslaget. Uavhengig av dette skal virkninger som følger av planen 

vurderes for hver enkelt reguleringsplan. De miljømessige virkningene for en naturressurs, 

f.eks. forurensning av jord eller vann, hører inn under miljø, mens andre konsekvenser, som 

f.eks. økonomiske konsekvenser knyttet til fare for oversvømmelser eller annen naturskade, 

faller inn under begrepet samfunn.  

 

Siden reguleringsplanen på store deler er foreslått på areal som er avsatt i overordnet plan, er 

mange av de miljø- og samfunnsmessige virkningene godt utredet gjennom tidligere 

planprosess. Når det gjelder utredning for tilrettelegging av vann- og avløpsanlegg er det 

utarbeidet egen rapport for dette som vedlegg til planbeskrivelsen.  

 

Vurdering av krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU § 8 vedlegg II 

 

I referatet fra oppstartsmøte med Tynset kommune ble bestemt at planen utløser vurdering 

av krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU § 8 og vedlegg II.   

 

Reguleringsplaner for tiltak nevnt i vedlegg II må vurderes nærmere etter § 10 for å avklare 

om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

 

Planforslaget er regulering av eksisterende fritidsbebyggelse med tilrettelegging for lokalt 

vann- og avløpssystem. Dette er et tiltak som ikke er nevnt i vedlegg II og skal dermed ikke 

konsekvensutredes. Det er jeg gjort nærmere vurderinger av andre utredningstemaer i 

planbeskrivelsen.  

 

Samferdsel 

 

Området er ikke støyutsatt da det ligger langt fra nærmeste kjente støykilde. Planforslaget 

legger ikke opp til ytterligere økning i trafikk enn gjeldende situasjon som kun innebefatter 8 

tomter. Plassætervegen holder god standard da den i sin tid ble utbedret/bygd i forbindelse 

med kraftutbyggingen i området. Det er ingen tilgjengelig ÅDT på vegen da denne er i 

privat eie/bomveg og blir i hovedsak benyttet med de med eierinteresser i området.  

 

Automatisk fredete kulturminner 

Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner i planområdet  
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Strømtilgang 

Planområdet er allerede tilknyttet strømnettet som har god nok kapasitet til å løse eventuell 

ytterligere behov som planforslaget tilrettelegger for. 

 

Landbruk, friluft og vilt 

Skoggrunnen er registrert i AR50 med middels bonitet. Deler av planområdet er videre 

registrert som dyrkbar jord. Planområdet er av naboeiendommer inngjerdet langs 

plangrensen mot nord, vest og øst. Mot øst grenser planområdet mot dyrket mark og mot 

vest innmarksbeite.   

 

 

Planområdet ligger innenfor området som i «Regional plan for Forolhogna villreinområde 

2013-2025» er avsatt til barmarksbeite og leveområde for rein. Denne regionale planen er 

en retningsgivende plan.  
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Temakart «Regional plan for Forolhogna villreinområde 2013-20125» 

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 
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ift. dagens situasjon. Det er i dag heller ikke tillatt å benytte hyttene som fast bosted. 

 

Vegetasjonen i planområdet består i hovedsak av fjellbjørk foruten bebyggelse og veger. 

Bunnvegetasjon er i grasbakke med innslag av einer og. Det er ingen registrerte turstier 

innenfor planområdet.  

 
Bilde fra planområdet som viser gjennomgående lik vegetasjon.  
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Naturgrunnlag 

Planområdet består av tykk morenemasse. Ut i fra gjennomførte befaringer og observasjoner 

er det kun en liten fjellblotning i øvre østlige del av planområdet og moreneavsetningene er 

av vesentlig tykkelse. Generelt er slike masser hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan 

inneholde alt fra leiere til stein. Ytterligere detaljering av naturgrunnlag er utført i VA-

planen som er vedlagt planbeskrivelsen.  

 

Utsnitt av løsmassekart med plangrense.  

Det er ingen vassdrag i umiddelbar nærhet og dermed heller ingen fare for flom.  

Overvann 

Det er i området ikke vært noen utfordringer med overflatevann i feltets levetid. 

Ingen av de eksisterende hytter ligger flomutsatt. I hyttefeltet er det ensidig 

grøfter til interne veger som til slutt blir ført igjennom Plassætervegen.. Det har 

lagt noen få stikkrenner i lavbrekk under enkelte av hyttevegene for bortledning 

av vann fra snøsmelting. Disse stikkrenne vil ikke fryse om vinteren 

Lokal håndtering av overvann fra fritidsbebyggelse innenfor området skal skje på egen tomt 
i form av fordrøyning og infiltrasjon. Som hovedprinsipp skal overvannet fortrinnsvis 
infiltreres i grunnen slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes. Det forutsettes at veg- 
og parkeringsareal tilføres grove masser, dvs. pukk, singel og grus samt evt. sprengstein til 
fordrøyningsvolum og areal for infiltrasjon. Bruk av drensrør som sprederør (helst manifold 
og 50 mm korrugerte drensrør) for bedre arealfordeling av nedbørsvann gir bedre utnyttelse 
av fordrøyningsvolumet og samtidig økt infiltrasjon.  



 
Planbeskrivelse – detaljreguleringsplan for Storløenget hyttefelt 18 

 
 
 

 
                                                                                                            

 
 

Dersom hver tomt har 100 m
2 areal med tilførte grove sorterte masser med tykkelse 0,3 m, 

utgjør det et magasinvolum på 9 m3. Det kan samtidig forventes noe infiltrasjon når 
underlaget er morene eller sprengt fjell. Aktuell infiltrasjonskapasitet er vurdert til 10 cm 
per døgn. Beregninger viser at nødvendig magasinkapasitet for tilbakeholdelse av alt 
takvann er i samme størrelsesorden som det som faktisk kan etableres på hver tomt, dvs. ca. 
8 – 9 m3. Dersom dette systemet fungerte optimalt, ville det ikke oppstå avrenning selv ved 
en 200-års nedbørshendelse. Det er imidlertid flere forhold som medfører at forholdet ikke 
er ideelt. Både volumet på pukkmagasinet og graden av utnyttelse av dette kan være mindre 
enn forutsatt. Også infiltrasjonskapasiteten kan for enkelte områder og tomter være lavere 
enn 10 cm/døgn. 

Samlet sett vil imidlertid tiltaket (iht. nye bestemmelser og BYA) med spredning av 

takvannet i tilførte grove masser medføre at det ikke blir økt og raskere avrenning fra 

området sammenlignet med dagens situasjon.  

Området har i dag godt utbygde grøfter med stikkrenner dimensjonert iht. 

landbruksklassevei 3 hvor kravet er indre minste diameter på 300 mm. Det er også 

tidligere utført avskjæringsgrøft/drenering for å lede vannsig bort fra bebyggelse som vist 

på kartet under: 
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Biologisk mangfold 

 

Det er registrert en art, Vipe,  som er rødlista i kategori EN sterkt truet, i planområdet.  

 

 
Utsnitt fra Artsdatabanken  

 

Vipa hekker i hovedsak i Sør-Norge opp til lavalpin grense. Vipa er den vadefuglarten som 

sterkest knyttet til jordbrukslandskapet. Den største påvirkningsfaktoren for bestanden er 

derfor endringer i landbruket som opphør/redusert drift beiter og slåtter. Da fuglen i 

hovedsak overvintrer utenfor Norge har det også en sterk påvirkningsfaktor uten at 

alvorlighetsgraden er kjent (ref. Artsdatabanken). Planforslaget slik det foreligger vil ikke 

medføre ytterlige negativ konsekvens for arten.  
 

Vurdering av tiltak i forhold til Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12 

 

Som en del av planarbeidet er § 8-12 i naturmangfoldloven vurdert og fulgt opp. 

 

§ 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. Bonitet uttrykker jordtypens egnethet som vokseplass for planter og jo 

bedre egnet jorden er, jo høyere bonitet. Videre er registreringer i Artsdatabankens artskart1 
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og Naturbase2 undersøkt. Planområdet ligger innenfor leveområde for villrein i Forolhogna. 

Registreringer er omtalt ovenfor.  

 

§ 9 (føre-var-prinsippet) 

Jf. § 9 i naturmangfoldloven skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å 

utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse når 

man ikke har tilstrekkelig med kunnskap til å vite hvilke virkninger beslutningen vil ha for 

naturmangfoldet. Naturvurderinga er gjort med utgangspunkt i eksisterende data, som er henta 

fra nasjonale databaser. Føre-var-prinsippet vil derfor få mindre vekt, på bakgrunn av at den 

eksisterende kunnskapen om området vurderes som tilfredsstillende. 

 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Jf. § 10 i naturmangfoldloven skal den samlede belastningen på et økosystem vurderes. For å 

vurdere tiltakets konsekvens på naturmiljøet, skal samvirke mellom ulike påvirkninger og 

tiltakets kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak vurderes. 

Planområdet fra før utbygd og det legges ikke opp til ytterligere fritidsbebyggelse. 

Planforslaget vil dermed i all hovedsak videreføre dagens situasjon foruten at det kan 

anlegges vann- og avløpsledninger. Konsekvensen av tiltaket vil trolig være liten negativ for 

naturmangfoldet. 

 

§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. 

 

Det er også gjennomført en ROS-analyse som vurderer flere aktuelle hendelser som er 

knyttet opp mot Risiko- og sårbarhet. Det er en rekke forhold som er vurdert, men som ikke 

beskrives nærmere. Under følger en beskrivelse av de viktigste momentene i planprosessen 

som beskrives særskilt: 

 

 

 

Beredskap og ulykkesrisiko - Risiko og sårbarhetsanalyse 

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 

Risikomatrisene under sammenstiller vurderingene som er gjort, i tabellene under punkt 

4 i Ros-analysen, for sannsynlighet og konsekvenser for de tre konsekvenstypene: Liv 



 
Planbeskrivelse – detaljreguleringsplan for Storløenget hyttefelt 21 

 
 
 

 
                                                                                                            

 
 

og helse, Stabilitet og Materielle verdier. Tallene i matrisene viser til nummeret brukt i 

tabellene. 

Ved hjelp av risikomatrisene ser man hvor den største risikoen ligger. For både liv og 

helse og stabilitet er kun lav sannsynlighet og middels/små konsekvens for at en 

hendelsene som er registrert. For materiale verdier er det hendelse 3 som kommer 

innenfor middels sannsynlighet/middels konsekvens.  

Det er denne hendelsen som det er viktigst å gjøre tiltak på for å redusere risikoen. 

Det er satt opp tiltak for alle hendelsene som er vurdert og hovedvekten av tiltaket 

omhandler bestemmelse til plan. Disse bestemmelsene er tatt inn i planen. 

Tiltakene som er lagt inn i tabellene under punkt 4, tas samlet inn her: 

 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET 

NR. Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy/info til 
kommunen etc. 

1 Håndtering av overvann på egen 
tomt.  

Planbestemmelse byggeområder  

 

Konklusjon på virkninger for miljø og samfunn: 
Forslaget til endring av reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn jfr. Forskrift om konsekvensvurderinger. Det er derfor ikke utarbeidet eget 

planprogram eller egne konsekvensutredninger for planen. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko- og 

sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet, eventuelle endringer som følger av planen 

eller tiltak som er hjemlet i den.    

 


