Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Nordeng III i
Rennebu kommune fra Nordeng Hytteforening (hytteeiere i
planområdet Nordeng I og Nordeng II)
Viser til møte i Hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift sak 38/2020 der forslag til
detaljreguleringsplan for Nordeng III ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er
satt til 20.01.2021
Hytteforeningen legger til grunn jf vedtaket 30.10.2020 at høring kun omfatter
Tomtene BFR21 – BFR28. Hovedutvalget for samfunnsutvikling og drift har tatt ut tomtene BFR 1-20,
veiene SKV3 og SKV5. I tillegg er BVA 1 og 3 (Gråvann /sortvann) fra opprinnelig forslag
fra grunneierne tatt ut. BVA2 (Gråvann /sortvann) og VF 2/VF 3 (vannbrønn) kan med andre
ord fortsatt være med i høringen selv om dette er litt uklart i og med at det fremkommer
følgende på kommunens internettsider «VA-Plan behandles etter at planen er ferdig, men
legges ved som informasjon»
Vi vil påpeke at her fremmes våre viktigste innsigelser og kommentarer uten å vise til fullstendig
argumentasjon som gjentakelse fra første høringsrunde. Flere hytteeiere har også på eget initiativ
både ved første høringsrunde, og også nå i denne høringsrunden, kommet med sine innspill. Som
hytteforening står vi samlet bak denne høringsuttalelsen.

Fortetning med kvalitet
Fortetning av eksisterende hyttefelt uten å ta tilstrekkelig hensyn til eksisterende hytteeiere er
svært negativt for de som har hytte i feltet fra før. Tomtene BFR 21-24 representerer etter vårt skjønn
et slikt eksempel. De planlagte tomtene representerer brudd i de betingelser som forelå
ved kjøp av tomt og hytte. Slik de nye tomtene er lagt helt inntil eksisterende eiendommer
medfører det etter vår vurdering redusert bruks- og markedsverdi for de berørte hytteeierne.
Med hensyn til solforhold, og innsikt/ innsyn til etablerte hytter er planlagte tomter BFR 21-24
ikke forenlig med prinsipp for fortetning med kvalitet.
Eksisterende hytte på tomt 21/205 vil bli tilnærmet «bygd inn» av hytter på tomtene BFR22-24,
eksisterende hytte på tomt 21/114 samt 21/213 vil også få problemer med innsikt både i forhold
til BFR23 og BFR21.
Som eksempel ; Ved kjøp av tomt 21/213 i 2013 ble det etter initiativ av grunneierne også
omsøkt regulering av vei inn til hyttetomten. Valg av hytte med åpen løsning mot sør også valgt
da det ikke skulle komme flere tomter her. Dessuten medfører fortetting en
uforutsigbarhet ettersom grunneierne ved flere anledninger har meddelt at Nordeng er
ferdig utbygd. Forutsigbarhet er svært viktig for folks trygghet og trivsel.
Reguleringsforslaget gir en vesentlig endring av opprinnelig plan for Nordeng I og II hvor det skal
være friareal mellom tomtene (jfr. kart). Det vurderes som forringelse av kvaliteten av de berørte
hytteeiendommene, men også opplevelsen av hele hytteområdet. I etablert hytteområde,
er hyttene plassert og oppført ut fra kunnskapen om innregulerte tomter.

I kommentarer til Plankontoret (ref saksfremlegget) kan vi referere til jevnlige undersøkelser i
Oppdal Kommune som understreker at fortetting er det mest negative eksisterende hytte-eiere
kan oppleve.
Veileder fra Miljøverndepartementet:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/bro/2005/0063/ddd/pdfv/266942-t1450.pdf

Da Reguleringsplan for Nordeng hyttegrend ble behandlet og vedtatt i 2001 ble tomt H16 tatt ut
etter anbefaling fra fylkesmannen med begrunnelse i at tomten lå for åpent og synlig mot
landskapet. Tomt H16 i planen fra 2001 ligger i samme området som BFR 23 og BFR 24 i foreslått
plan for Nordeng III. Hytteforeningen mener at de samme hensyn som gjaldt i 2001 fortsatt gjelder
i dag.

Brøyting tomtene BFR 21- BFR27
Erfaringen hytteforeningen har er at tomtene legges i et område hvor vi allerede har store
utfordringer med brøyting. Alle disse tomtene ligger i åpent terreng med myr i forkant.
Det har mange ganger vist seg at vanlig fres ikke er tilstrekkelig når det veiene skal holdes åpne.
Flere ganger har entreprenør måtte ta i bruk gravemaskin for å kunne holde veien åpen.
Hytteforeningen har sammen med vår brøyteentreprenør stort sett klart å holde veiene i
hyttefeltet åpen også med tanke på adkomst for nødetater. Det ville være synd hvis plassering av
nye tomter vil medføre at den situasjonen forverres, og i verste fall at vi får en redusert
fremkommelighet i hyttefeltet. Uten at vi kan påstå at vi vet hvordan foreslått plassering vil
påvirke vintervedlikeholdet, tilsier vår lokalkunnskap at vi er oppriktig bekymret for at forslaget vil
øke utfordringene med brøyting.
I tillegg synes vi det kan være verdt å nevne at veien er hovedadkomsten til 9 hytter og at det er
relativt langt fra biloppstillingsplass til hyttene. Det er særlig igjen føykingen kort tid etter
brøytingen på veien til Nordeng 2 som er utfordringen.
Hyttetomtene BFR 23 og BFR 24 er også plassert i terrenget der vi vet at det er ekstra
værhardt. Vindretningen fra sørvest og vest gir lite brems over myra og på vinteren dannes det
store snø- skavler her. Plassering av hytter gir stor usikkerhet i forhold til hvordan dette påvirker
dagens hytteeiendommer og vei. (se vedlegg bilder av snøforhold)

Høringsuttalelse BFR 25-BFR 28
Tomtene BFR 25 - 28 ligger alle på myr (se detaljert kartgrunnlag fra kartverket der området er
rammet inn i rødt). I saksfremlegget fremstilles det uriktig som en «rygg». Myrmassene fra
bygging av veien er lagt i ned kant av veien, og har dermed hevet terrenget.
https://norgeskart.no/#!?project=seeiendom&zoom=14&lat=6975264.32&lon=227470.62&marke
rLat=6975451.059729249&markerLon=227245.41154246422&panel=searchOptionsPanel&sho
wSelection=true&layers=1002,1013,1014,1015&sok=Nordeng

Myr
Statsforvalteren mener at det bør unngås inngrep i myr. Bakgrunnen for dette er at det blir
stadig mindre myr i Norge. Minst en tredel av myr under tregrensa i Norge er borte. Dette er
bekymringsfullt fordi myr er viktige for bevaring av naturmangfold og lagring av vann og CO2.
Selv om kun en liten del av myrområdet blir berørt kan det påvirke hele myrområdet ved at fuktbalansen i myra endres (ref høringsuttalse fra statsforvalteren i denne saken).

Bekk
Rennebu kommune opererer med 50 meter byggeavstand mot bekk/elv. BFR 27 og BFR 28
ligger nærmere enn 10 meter fra bekk. Dette oppfyller ikke avstandskravene i henhold til
arealplanen og byggegrense mot vassdrag.

Landbruk/synlighet i landskapet

Landbruk/skog og miljø i kommunen uttaler i høringen at BFR 25-28 bør tas ut da disse ligger
på beiteområde, og at de vil gi en siluett da de ligger på en høyde. Det ble også uttalt
under befaringen at BFR 25-27 også ville medføre en for høy fylling i henhold til retningslinjer.

Infrastruktur: vei, avløp og vann
Som nevnt innledningsvis er vi usikre på hvor stor grad høringen også gjelder infrastrukturanlegg.
Vi velger derfor kun summarisk å kommentere følgende:
All planlagt infrastruktur er lagt i myr hva gjelder gråvann/sortvann og vannbrønner. Det
betyr store inngrep i myr for å grave rør etc fra nye hytter til planlagte anlegg. Dette gjelder
også for planlagte borebrønner VF2 og VF3 som ligger i myrområde. Se kart.
Ifølge VA plan «planlegges» det å koble sammen nytt og gammelt vannverk. Nordeng
hyttegrend kan ikke godta dette da kapasiteten på anlegget ikke er tilstrekkelig.
Eksisterende vannverk er tilpasset eksisterende hytter, og det er ikke egnet for flere
tilknytninger. Hytteforeningen har ved gjentatte anledninger allerede hatt utfordringer med
tilstrekkelig vannmengde til dagens antall hytter.

Med bakgrunn i dette anbefaler Nordeng hytteforening at planforslaget ikke godkjennes

På vegne av Nordeng hytteforening

________________________

Pawel Sikorski

Trondheim 18.01.2021

