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NVEs generelleinnspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan
for Tynset hotell og Gudevold - Tynset kommune, Innlandet
Vi viser til varselom oppstartdatert03.01.2020.
Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE) er nasjonalsektormyndighetmedinnsigelseskompetanse
innenfor saksområdene
flom-, erosjon- og skredfare,allmenneinteresserknyttet til vassdragog
grunnvann,og anleggfor energiproduksjonog framføringav elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordannasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnen dissesaksområdene
skal tashensyntil
ved utarbeidingav arealplaneretterplan- og bygningsloven.Forslagstillerhar ansvar for at disse
interesseneblir vurderti planarbeidet.
Flom, erosjon,skredog overvann
God arealplanlegginger det viktigste virkemiddeletfor å forebyggeskaderfra flom- erosjonog skred.
Plan- og bygningslovenog byggtekniskforskrift (TEK17) settertydeligekrav til sikkerhetmot flom,
erosjonog skredved planleggingog utbygging.På reguleringsplannivåvil det ofte værebehovfor en
detaljertfagkyndigutredningav faren.Hensyntil klimaendringerskal ogsåvurderes.
Hensynet til flom må ogsåseesi sammenheng
medlokal overvannshåndtering.
Økt gradav utbyggingi
nedbørfeltetgir økt andeltetteflater. Dette bidrar til raskereavrenningog krappereflomtopper
nedstrøms.Dersomvassdragetikke har kapasitettil å ta imot denneøkteavrenningen,må det planlegges
medtilstrekkeligefordrøyningstiltaki nedbørfeltetsomkompensererøkningen.Dette må gjørestidlig i
planprosessen
slik at det blir sattav tilstrekkelig arealtil tiltakene.Seellers informasjonom overvannpå
www.miljøkommune.no
, www.klimatilpasning.noog www.norskvann.no
.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er storeallmenneinteresserknyttet til vassdragog grunnvann.Tiltak somkan medføreskadereller
ulemperfor allmenneinteresser,kan utløsekonsesjonspliktettervannressursloven.
Hvis det er behovfor
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering
av vassdragstiltaki planen,så ber vi om at dettekommerklart
frem av oversendelsesbrev.
NVE kan avgjøreat reguleringsplankan erstattekonsesjon,dersom
vassdragsinteressene
er godt nok ivaretatti planen.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
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Region Midt -Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG
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7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Energianlegg
Et velfungerendesystemfor produksjon og overføringav energier avgjørendefor samfunnet.Planenmå
derfor ta hensyntil anleggsom er planlagteller har konsesjonetterenergi- og vassdragslovgivnin
gen.
Hvis planenkommeri berøringmedenergiinteresser,
bør berørteenergiselskapinvolveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgendeveiledereog verktøy:
NVEs karttjenesterviser informasjonom flom - og skredfare,vassdragog energianlegg.
NVEs veileder2/2017Nasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnenNVEs saksområderi
arealplanleggingbeskriverhvordaninteressenebør ivaretasi planen,slik at en unngår
innsigelse.
NVEs retningslinje2/2011Flaum- og skredfarei arealplanarbeskriverhvilke flom- og
skredprosesser
som kan utgjørefare, og hvordandissefarenebør utredesog innarbeidesi
planen.
NVEs sjekklistefor reguleringsplaner et nyttig verktøy,for å sikre at alle relevantesaksområder
er vurdertog godt nok dokumentert.
www.miljokommune.nogir nyttige tips om overvannshåndtering
i arealplanlegging.
Flere nyttige veiledereog verktøyfinnes på www.nve.no/arealplan
.
DersomplanenberørerNVEs saksområder,skal NVE ha tilsendt planenved offentlig ettersyn.
NVE leggertil grunnat kommunenvurdererom planenivaretarnasjonaleog vesentligeregionale
interesser.I plandokumentene
må det gå tydelig fram hvordande ulike interesseneer vurdertog
innarbeideti planen.Alle relevantefagutredningerinnenNVEs saksområdermå værevedlagt.Vi ber
om at alle plandokumentersendeselektronisktil ro@nve.no.

NVE vi l prioritereå gi innspill og uttalelsertil reguleringsplanerder det besom faglig bistandtil
konkreteproblemstillinger.Dette fremgårav brev til kommunene29.09.2017om NVEs bistandog
verktøyi arealplanleggingen
. Vi ber derfor om at det skrivestydelig i oversendelsesbrevet
til NVE hva
en eventueltønskerkonkretbistandtil i den enkeltesaken.
Ta gjernekontaktpå e-posteller telefon ved konkretespørsmålom NVEs saksområder.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.
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Tynset kommune - reguleringsplan for Tynset Hotell og Gudevold - varsel
om oppstart
Vi viser til oversending i brev 03.01.2020 og vedlagt referat fra oppstartmøte og beklager samtidig
noe forsinket innspill i forhold til oppsatt frist.
Bakgrunn for saka
Planområdet omfatter gnr. 43 bnr. 10, 17 og 48 i Tynset sentrum. Gjeldende plan er
kommunedelplan for Tynset tettsted fra 2015. Eiendommene gnr. 43 bnr. 17, 48, er i denne planen
avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Her er det ønskelig med tett utnyttelse.
For gnr. 43 bnr.10, gjelder reguleringsplan Kvartal A – Tjønnbakken terrasse fra 2013. Denne delen
av planområdet er her regulert til bolig/forretning/kontor/tjenestyting, B/F/K/H.
Hensikten med varslet oppstart av planarbeid er å detaljregulere arealene til bolig og hotell, etter det
vi oppfatter arealbruk i hovedsak i tråd med dagens bruk.
Fylkesmannens innspill
Kompakt sentrumsutvikling
Planområdet ligger midt i Tynset sentrum og planlagt arealbruk vil være i tråd med overordna og
gjeldende plan for området. Avstand til kollektivknutepunkt er svært kort. Fylkesmannen mener
planlagt regulering vil kunne følge opp nasjonale føringer om kompakte byer og tettsteder og høy
arealutnytting her, jf. statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Barn og unge
Fylkesmannen viser til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, og
forventer at disse legges til grunn i planarbeidet. Her stilles blant annet krav om at planprosesser
skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike
grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.
Vi forutsetter at det settes av tilstrekkelige og egnede arealer for lek, utendørs opphold og
møteplasser. Planforslaget bør også legge til rette for å sikre forholdene for gående og syklende
gjennom området og forbindelse til nærmeste skole, fritidsaktiviteter og sentrumsfunksjoner.
Samfunnssikkerhet
E-postadresse:
fminpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 987
2604 Lillehammer

Besøksadresse:
Gudbrandsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00
www.fylkesmannen.no/in
Org.nr. 974 761 645

Side: 2/2

Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i planarbeidet 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.
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.
Støy
Det ligger ikke inne støydata for Brugata i InnlandsGIS (Norstøy-data) men vi forutsetter at kunnskap
om evt. støysoner framskaffes i planprosessen og utredes i tråd med støyretningslinje T-1442/2016.
Energibruk
Fylkesmannen forventer planarbeidet vurderer og evt. legger til rette for alternativ energibruk til
oppvarming i planlagte bygg utover kun ordinær bruk av elektrisk strøm. Vi er kjent med at det er et
fjernvarmenett i sentrum på Tynset og forventer at dette gjøres rede for og at evt tilknytning
vurderes gjennom den kommende planprosessen.

Med hilsen
Øyvind Gotehus (e.f.)
avdelingsdirektør

Terje Abrahamsen
seniorrådgiver
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