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2020003 Detaljreguleringsplan Svarthamran II 

Innstilling 

 
 Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges Svarthamran II ut til høring og offentlig ettersyn med 
følgende endringer: 
 

 Pkt. 2.3 omformuleres til at «Terrenget skal settes i stand og revegeteres, i størst mulig grad ved å legge 
tilbake opprinnelig vegetasjon etter at hvert tiltak er ferdig. Eksisterende skog/trær skal bevares i størst 
mulig grad. 

 Pkt. 3.1 endres til Maks. BYA er 150 m2, biloppstilling kommer i tillegg. 
 Pkt. 3.4 endres til Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel 22-30 grader og tilpasses byggets hovedform. 

Maks mønehøyde for hovedbygning/fritidsbolig er 6,3 meter og sekundærbygg 5 meter. 
 Pkt. 3.7 Strykes. 
 Pkt 7.2 Det tillates kun inngrep i forbindelse med nedgraving av ledningsnett for vann, avløp og el/tele, 

men slik at drenerende effekt unngås. Det skal dokumenteres i forbindelse med søknad om bygging av 
veg/va hvordan dette ivaretas. 

 Pkt7.3 Det tillates ikke inngrep eller tiltak i bekk.  
 Pkt 8 Midlertidig bygg- og anleggsområde, strykes. 

 
 
Bakgrunn for saken 
Grunneier på eiendommen 14/1 ønsker å legge til rette for fritidsbebyggelse i området sørvest for 
reguleringsplan for Svarthamran.  
Planområdet inngikk i et planforslag for Svarthamran hytteområde, men ble tatt ut da regulerings-plan ble 
vedtatt i 2016. Prosessen med denne planen er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen.  
 
Oppstartsmøte ble avholdt 17.06.20, og oppstart ble varslet i november 2020. Det var i oppstartvarselet skissert 
16 tomter. Dette er i planforslaget redusert til 15. Alle innspill er referert og kommentert av forslagstiller, og 
følger også vedlagt i sin helhet. 
 

Innspill Plankontorets kommentarer 
 
Trøndelag Fylkeskommune, 17.12.20  
Kulturminner eldre tid - automatisk fredete kulturminner  
Fylkeskommunen har tidligere gjennomført en arkeologisk registrering av 
planområdet i 2010 forbindelse med tidligere reguleringsplan for 
Svarthamran nord i Ånegga. Det området som nå er aktuelt for 

 
Uttalelsen tas til orientering.  
Aktsomhetsplikten etter 
kulturminneloven § 8, bør tas 
opp ifb. kommunens 
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fritidsbebyggelse var i 2010 en del av den samme planen. Det ble ikke 
observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner i det 
området som nå omtales som Svarthamran II.  
Ettersom hele planområdet inkludert Svarthamran II ble registrert i 2010 
ser vi ikke noe behov for ytterligere registreringer her.  
Ut fra de områdene vi har ansvar for å forvalte har vi ikke andre 
merknader til planarbeidet.  
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i 
kulturminneloven. Dersom en under opparbeidingen skulle støte på noe 
spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), skal arbeidet stanses og 
fylkeskommunen varsles.  

byggesaksbehandling, for å få 
informert de det er viktigst å nå.  

Sametinget, 04.12.21  
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes ukjente automatisk 
freda, samiske kulturminner i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige innvendinger til planforslaget. Vi minner om den 
generelle aktsomhetsplikten. Denne bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår følgende tekst: Kulturminner og 
aktsomhetsplikten. Om noen under arbeid skulle mistenke funn av 
kulturminner, må en umiddelbar stanse arbeidet og gi beskjed til 
Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 
om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må videreformidles til alle 
som skal delta i gjennomføring av tiltaket.  

 
Aktsomhetsplikten etter KML § 
8 gjelder uavhengig om den 
gjengis i regulerings-
bestemmelsene.  
For å bidra til at dette 
regelverket blir bedre kjent bør 
ansvarlig utførende informeres 
ifb. tillatelser til igangsetting av 
tiltak i området.  

Fylkesmannen/Statsforvalteren i Trøndelag, 18.11.20  
Landbruk  
I planforslaget må det gjøres rede for virkninger på landbruks-interessene, 
herunder beiteinteresser og kulturlandskap. Generelt vil det i områder 
med sterke beiteinteresser oppstå behov for inngjerding av enhetene i 
hytteområdet. Det er derfor viktig at planen tar stilling til dette.  
Deler av skogarealene innenfor planområdene har middels og høy bonitet. 
Dette betyr at arealbruksendringer kan medføre negative konsekvenser for 
skogbrukets verdiskaping og karbonfangst i skogen. Disse konsekvensene 
bør utredes og hensyntas. Videre bør det vurderes tiltak for framtidig tapt 
karbonopptak på arealene. Kommunene skal i sin planlegging innarbeide 
tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Dette bør 
inkludere tiltak mot avskoging, og eventuelt avbøtende tiltak som gir økt 
opptak av CO₂ i annen skog og andre landarealer. Dette framgår av 
«Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning». Retningslinjene skal legges til grunn ved kommunal, 
regional og statlig planlegging etter plan- og bygningsloven, og i 
enkeltvedtak som kommunale, regionale og statlige organer treffer etter 
plan- og bygningsloven eller annen lovgivning.  
 
 
Reindrift  
Den aktuelle utbyggingen vil ifølge NIBIOs kartdatabaser berøre områder 
brukt til høstbeite og vårbeite for okserein. I tillegg til dette vil den berøre 
en viktig flyttlei for Trollheimen sijte. Denne gjøres rede også rede for i 
planbeskrivelsen hvor det foreslås en alternativ flyttlei i oversiktskartene.  
Denne foreslåtte flyttleien ser på kartet ut til å være for smal der den tidvis 
går mellom hytter med mindre enn 100 meter mellom hytteveggene enda 
mindre mellom tomtene. Reindriftas flyttleier er ivaretatt av §22 i 
reindriftsloven hvor det står at «reindriftens flyttleier må ikke stenges».  

 
Det er foreslått en bestemmelse 
om at det etter søknad kan det 
settes opp gjerder i tråd med 
kommunens til enhver tid 
gjeldende bestemmelser/ 
retningslinjer for inngjerding av 
fritidsbebyggelse. Dette for å 
forebygge konflikter med 
beitenæringen.  
Skogen i område består av 
fjellbjørkeskog og spredt furu 
som ikke er drivverdig og ikke 
inngår i skogbruks- plan for 
eiendommen.  
Å begrense inngrep i myr antas 
å være det viktigste for å 
begrense klimagassutslipp ifb. 
denne planen. Det lar seg ikke 
gjøre å gjennomføre de 
planlagte utbyggingene uten å 
ta bort noe skog. Men uttak vil 
være begrenset pga. at skogen 
står spredt.  
 
I planforslaget er det avsatt 
hensynssone reindrift for flyttlei. 
Mellom de nærmeste 
hyttetomtene i planområdet og 
på naboeiendommen i sør, er 
det 83 m.  
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Dette tiltaket ligger i et område som allerede er hardt belastet med 
fritidsbebyggelse, slik at man ikke kan være sikker på om man vil kunne 
finne noen alternativ flyttlei. Med tanke på dette mener 
reindriftsavdelingen at føre-var-prinsippet bør komme i bruk og vi vil 
derfor gi faglig råd om å utsette videre arbeid med denne 
reguleringsplanen til etter man er ferdig med den pågående utarbeidingen 
av et nytt kunnskapsgrunnlag om reindriftas ressursgrunnlag i Trollheimen.  
 
Klima og miljø  
For Fylkesmannen som miljømyndighet vil ivaretakelse av klima, 
naturmangfold, landskap og friluftsinteresser være sentrale tema i 
arealforvaltningen. Problematikk knyttet til forurensning i form av støv, 
støy og forurensning i grunnen er også viktig for Fylkesmannen som 
miljømyndighet.  
Arealformålet innenfor den foreslåtte planavgrensningen er i samsvar med 
overordna plan.  
 
 
 
 
 
 
 
Fylkesmannen registrerer at det stadig kommer inn regulerings-planer med 
hensikt å fortette eller utvide eksisterende hyttefelt i Nerskogen- og 
Granasjøenområde. Det er et stort press på arealene på Nerskogen. Sett i 
lys av økt menneskelig aktivitet inn i området og omkringliggende 
områder, samt av hensynet til dyreliv, er ikke fortettingspotensialet 
ubegrenset av hensyn til områders bæreevne. Vi ber kommunen om å se 
på hele dette området samlet, med tanke på hvilke konsekvenser den 
samlede belastningen vil få.  
 
Støy  
Det skal gå fram av planbeskrivelsen hvordan støyrisiko er vurdert, jf. 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Det 
er særlig i anleggsfasen dette er aktuelt.  
Luftkvalitet  
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 må 
legges til grunn for planforslaget. Det er særlig i anleggsfasen dette er 
aktuelt.  
 
Naturmangfold  
Det er kalk i berggrunnen i området, noe som gir en rikere vegetasjon. Myr 
kartlagt 12.9.2018 Nedbørsmyr (NT) og Åpen jordvannsmyr. Begge 
myrtypene i området har svært høy lokalitetskvalitet. Åpen jordvannsmyr 
har en sentral økosystem-funksjon. Det er viktig at det ikke blir gjort 
inngrep som direkte eller indirekte vil drenere myrområdene.  
Det må undersøkes hvilket naturmangfold, utover det som er nevnt, som 
kan påvirkes av tiltaket, og effekten av påvirkningen må vurderes, jf. 
naturmangfoldloven (NML) § 7. Se Veileder til naturmangfoldloven kapittel 
II (T- 1554).  
 
Klima og klimatilpasning  

For å få løst reindrifta behov for 
flyttlei forventes det at også 
grunneiernes interesse for bruk 
av eiendommen ivaretas. Dette 
med bakgrunn i føringene som 
ligger i kommuneplan.  
 
 
Krav til støynivå, i anleggs-fasen 
til ulike tider av døgnet og uken, 
er det satt krav i 
bestemmelsene.  
En strekning på snaut 100 m av 
foreslått vegtrasé nord i 
planområdet ligger på en type 
rikmyr som er kartlagt i 
planområdet. For å sikre 
gjennomstrømmingen under 
veien er det i bestemmelsene 
satt spesifikke krav til 
konstruksjon av veien.  
 
Spørsmål om omfang for videre 
fortetting og områdenes 
bæreevne for bebyggelse bør 
utredes og avklares i arbeidet 
med ny kommuneplan.  
  
 
 
 
Med bakgrunn i avstanden til 
nærliggende bebyggelse, 
begrensede behov for 
anleggesmaskinger vurderes det 
ikke å være behov for å sette 
krav til nivå for luftkvalitet i 
dette området  
 
 
 
Eneste inngrep som tillates i 
myr er nedgraving av 
ledningsnett for vann, avløp og 
el/tele, som skal legges langs 
veitraseen, dvs. i terrengets 
fallretning slik at 
vanngjennomstrømningen i 
myra ikke avskjæres.  
Statsforvalteren har i epost den 
4. mai 21 klargjort at det i 
«sensitive artsdata» og Rovbase 
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Planen må innarbeide tiltak eller virkemidler for å redusere utslipp av 
klimagasser, ivareta klimatilpasning som hensyn, og tiltak for mer effektiv 
energibruk og miljøvennlig energiomlegging, jf. Statlige planretningslinjer 
for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.  
 
Overvann  
Håndtering av overvann må vurderes i planarbeidet. Overvann bør løses på 
overflaten og ikke gjennom overvannsnettet, fortrinnsvis gjennom 
naturlige løsninger som bekker og myrdrag. Harde flater og manglende 
drenering medfører økt belastning på lednings-anlegg. God 
overvannshåndtering er viktig både for å sikre robuste anlegg som kan 
håndtere forventede klimaendringer som økt nedbørintensitet og –
mengde. Bekker uten årssikker vannføring bør bevares slik at overvann, 
bl.a. med tanke på ekstremnedbør, i størst mulig grad kan renne i naturlige 
bekkeløp.  
 
Vassdrag  
Planforslaget legger opp til bevaring av bekker. En bekk som er inntegnet 
på kartet begynner og slutter i planområdet. Det må vurderes hvilke 
konsekvenser planforslaget får for denne bekken. Selv om den kanskje ikke 
har årssikker vannføring er det en fordel å holde slike bekkefar åpne slik at 
vannet kan renne her ved tilfeller av ekstremnedbør. Konsekvenser av 
planforslaget for denne bekken må synliggjøres og vurderes.  
 
 
 
Massebalanse  
Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er 
forurenset skal vurderes i planprosessen.  
 
Fremmede arter  
Det må utvises stor forsiktighet for å unngå at fremmede, skadelige arter 
etablerer seg i området. Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelser som 
sier at masse som fraktes inn i området skal være uten frø og plantedeler 
av fremmede, skadelige arter. Videre bør det settes bestemmelser om at 
det ikke skal plantes eller sås fremmede arter i planområdet.  
 
Friluftsliv  
Det går en skiløype øst for planområdet. Tilgangen til denne fra 
planområdet må sikres.  
 
 
 
 
Fritidsbebyggelse  
Vi viser til Miljøverndepartementets veileder T-1450 om planlegging av 
fritidsbebyggelse. I planlegging av fritidsbebyggelse er det flere verdier 
som skal ivaretas, og vi vil spesielt peke på naturverdier, friluftsliv, 
landskap, vegetasjon og lokalklima.  
 
 
Samfunnssikkerhet  

er ingen info om «sensitive 
arter» for det aktuelle området.  
 
 
 
 
 
Overvannsløsning er fulgt opp 
iht. innspillet. Også ved at det er 
lagt hensynssoner langs 
myrsigene i plan-området er  
 
 
 
 
 
 
I grunnkartet er det vist en bekk 
med begynnelse og slutt 
innenfor planområdet. Dette er 
i realiteten et tråkk/ fotefar 
(foto s.10 i planbeskrivelsen) 
som sikkert leder overvann i 
perioder med mye nedbør. Det 
er vist hensynssoner – bevaring 
av naturmiljø langs alle bekkene 
inkl. kantsoner.  
 
Det er gjort et overslag over 
behov for tilførsel av masser 
med ulik grovhet til over-
dekning på veien over myra.  
Forslaget om rekkefølge-
bestemmelse for å unngå 
etablering av fremmede arter er 
tatt til følge.  
 
 
Løypeforeninga har opplyst at 
løypetraseen her vil bli tilpasset 
foreslått bebyggelse i samråd 
med grunneierne. Det er god 
plass til å få lagt skiløypa 
gjennom området.  
 
 
Det vises til kap.5 s.12 (i 
planbeskrivelsen), Utredningen 
av virkninger for miljø og 
samfunn, hvor det beskrives 
hvordan de ulike berørte 
interessene er forsøkt ivaretatt.  
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Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som er 
i tråd med plan- og bygningsloven § 4-3. Fylkesmannen påpeker at 
kommunen som planmyndighet er ansvarlig for ROS-analysen. Det er viktig 
at kommunen er bevisst sitt ansvar for å kvalitetssikre og godkjenne 
analysen (jf. sivil-beskyttelsesloven § 14 2.ledd, forskrift om kommunal 
beredskaps-plikt § 3, og plan og bygningsloven § 4-3).  
Kommunens oppgave er blant annet å  
• følge opp intensjonen med en ROS-analyse, som er å komme frem til om 
et område er bebygg-bart eller ikke  
• sørge for at ROS-analysen gjøres tidlig i planarbeid og senest skisseres 
etter oppstartsmøte (positivt om det lages et utkast til ROS som sendes på 
høring sammen med oppstarts-varselet, for å kunne gi hensiktsmessige 
tilbakemeldinger tidlig i planprosessen)  
• ha klare forventninger og krav til utreder av en plansak om tema, 
metodikk og utforming av en ROS-analyse, og hvilke kvalitetskrav som 
forventes (kvalitetskrav kommunen kan sette, er foreslått i veileder fra DSB 
om samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017).)  
•sørge for at avdekket risiko skal møtes med tiltak som sikres i 
planbestemmelsene eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter  
 
Som et minimum bør ROS-analyser i plansaker  
• være utarbeidet med bakgrunn i DSBs veileder fra 2017 (se også liste 
over mulige kilder i vedlegg 5)  
• inneholde en analyse med beskrivelser og ikke en ren sjekkliste med 
kryss under «ja» eller «nei»  
• inneholde en kildeliste til analysen  
• ha kommunens helhetlige ROS-analyse, fylkesROS, arealplanens ROS-
analyse, andre tilstøtende områders ROS-analyser og kommunens 
beredskapsplanverk som en naturlig del av kildegrunnlaget i tillegg til NVE 
og NGU med flere  
• ha en vurdering av et endret klima. Ekstremvær, som styrtregn og vind 
vurderes, og overvannshåndtering løses i plansaken  
 
Fylkesmannen vurderer innsigelse (JF. DSBs retningslinjer for 
Fylkesmannens bruk av innsigelse) når  
• det kun er en sjekkliste med avkrysning uten beskrivelser, kilder og 
vurderinger  
• det brukes beskrivelser som «området er ikke spesielt utsatt for XXX» 
uten at det videre grunngis eller vises til kilde  
 grunnleggende tema, som et endret klima, eller ras/flom og lignende som 
tydelig er avmerket i kart, ikke er vurdert  
• det er identifisert risiko og sårbarhet i området, men planforslaget ikke 
beskriver hvordan dette skal følges opp med avbøtende tiltak som sikres 
igjennom arealformål, hensynssoner eller generelle bestemmelser  
• det planlegges tiltak av nasjonal/regional viktighet og det er forhold i 
området som kan ha innvirkning på dette, som ikke er vurdert eller har 
manglende vurdering  
 

ROS-analysen er utarbeidet iht 
DSB veileder, som nevnt i 
innspillet. Identifiserte 
uønskede hendelser som kan 
være aktuelle som følge av 
planforslaget er fulgt opp med 
endringer i plan og/eller  
med bestemmelser for å kunne 
oppnå en akseptabel sikkerhet i 
tråd med TEK17.  
 

NVE, 17.12.20  
Overvannshåndtering  
Hyppigere episoder med ekstremnedbør vil føre til økte skader fra 
overvann og større utfordringer med overvannshåndteringen. Endring av 
avrenningsveier og -mønster kan øke flom- og skredfaren for andre. Vi 

 
 
Det er stilt krav i 
bestemmelsene om at 
overvannshåndteringen skal 
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anbefaler at det gjøres en vurdering av hvordan overvannshåndtering 
innenfor planområdet tenkes løst.  
 
Allmenne interesser i vassdrag  
Vassdrag utgjør viktige landskapselementer og opplevelsesverdier, bidrar 
til å redusere flomfare dersom disse holdes åpne og er viktige for å kunne 
ivareta biologisk mangfold. Vi forutsetter at bekkene i området beskrives 
og at det redegjøres for eventuell flomfare. Bekken og sidearealer bør 
reguleres til et passende arealformål, f.eks. «friluftsområde i sjø og 
vassdrag». Det bør i tillegg enten settes av en byggegrense i plankart og 
bestemmelser, eller reguleres en kantsone (til f.eks. reguleringsformål 
grønnstruktur) på hver side av bekken.  
 
Energianlegg  
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er 
avgjørende for samfunnet. Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt 
eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen 
kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap 
involveres tidlig.  
Det går en kraftverkstunnel (som ble gitt konsesjon i 1979) under deler av 
planområdet. Vi forutsetter at drift og vedlikehold av denne kan 
gjennomføres som vanlig.  
 

skje iht oppdaterte 
klimaprognoser for nedbør.  
 
 
Langs bekkene i området er det 
avsatt hensynssoner – bevaring 
naturmiljø, hvor det ikke skal 
skje inngrep og hvor vegetasjon 
i størst mulig grad skal bevares.  
 
 
 
 
Innspill - netteier Tensio TS:  
Har ingen innvendinger til 
reguleringsplanen, men har 
opplyst om løsninger for  
strømforsyning til de nye 
tomtene, samt krav til 
byggegrense på tomt F16 (i 
planforslagt T15) fra 
høyspentledning sørøst for 
denne tomta.  

Mattilsynet, 15.12.21  
Vurdering  
Det er positivt at kommunen stiller krav til plan for vann og avløp i 
oppstartsmøtet. Vi ser av kart at det allerede er flere fritids-eiendommer i 
nærheten av planområdet. Det fremgår ikke av varsel om oppstart hvilken 
løsning som er tenkt for vannforsyning og avløp.  
Ifølge nasjonale føringer bør det tas sikte på å utnytte eksisterende løsning 
for vann og avløp samt etablere fellesløsninger der det er mulig. Ved å 
etablere flere drikkevannskilder og avløpsanlegg / utslippspunkt innenfor 
et mindre område øker faren for forurensning av drikkevannet.  
 
Mattilsynet har følgende innspill til igangsatt planarbeid:  
Vann, avløp og overvann bør inngå i ROS – analysen (PBL § 12-7 nr. 12), jf. 
DSB’s veileder Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging. 
Renseløsning for avløp, vannforsyningsløsning og overvannshåndtering må 
sees i sammenheng, slik at en ikke risikerer å forurense sitt eget eller 
naboers drikkevann. Konkrete og godt begrunnede risiko- og 
sårbarhetsbeskrivelser hvor også vurderingen av kunnskapsgrunnlaget er 
med, gir et godt grunnlag for beslutninger om risiko- og 
sårbarhetsreduserende tiltak.  
Kravet i drikkevannsforskriften til sikker forsyning av nok vann med god 
kvalitet gjelder også for anlegg som ikke er plangodkjennings-pliktige 
(vannforsyningssystemer som produserer mer enn 10 m3 vann per døgn). 
Det er de samme kravene som gjelder for hytte-bebyggelse som for 
boligbebyggelse. I tillegg til å kreve dokumentasjon på kapasiteten bør 
kommunen også kreve dokumentasjon på vannkvaliteten. Bakteriologiske, 
fysikalske og relevante kjemiske analyseresultater vil danne grunnlag for å 
vurdere behovet for vannbehandling.  
En godkjent VA-plan bør inneholde notat med beskrivelser, nødvendige 
beregninger og eventuelt geotekniske vurderinger. Konflikter mellom 

 
 
Løsninger for VA, inkl. 
slokkevannsløsing, vil bli avklart 
i VA-plan, som skal være 
godkjent før tomter kan 
fradeles.  
I utgangspunktet skal 
drikkevannsforsyning skje fra 
Svartbekken vannverk.  
 
 
Aktuelle forhold knyttet til VA er 
vurdert i ROS-analyse, fulgt opp 
med rekkefølge- krav i 
bestemmelsene.  
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planlagt arealbruk og eksisterende lednings-anlegg må avklares på et så 
tidlig tidspunkt som mulig. Planen må vise hvordan konfliktene planlegges 
løst.  
Før tillatelse til igangsetting gis bør det sikres at det foreligger en teknisk 
VA-plan (detaljert plan). Planene bør utarbeides i henhold til plan- og 
bygningsloven, kommunens VA-norm og de VA-/Miljø-bladene det 
refereres til i denne.  
Vi forventer at vannforsyningssystemer blir registret hos Mattilsynet om 
de ikke allerede er det, jf. drikkevannsforskriften § 17 Registrering.  
Det er viktig at drift og vedlikehold av VA – anlegg ivaretas på en forsvarlig 
måte for å sikre tilfredsstillende drikkevann til enhver tid. Kommunen bør 
forsikre seg om at dette ivaretas. Slokkevann er ikke omtalt. Hvis det er 
aktuelt å benytte drikkevannsforsyningen til slokkevann må ledningsnett 
og kapasitet være dimensjonert for dette for å unngå uønskede 
konsekvenser for vannforsyningssystemet.  
Det må sikres at VA – planen blir utarbeidet av personer med tilstrekkelig 
fagkompetanse.  
Trøndelag brann- og redning, 01.12.20  
• Det må legges til rette for at brann- og redningstjenesten skal kunne 
utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats, uansett årstid, også i 
anleggsperioden. Dette innbefatter også en hensiktsmessig plassering av 
og nødvendig antall brannkummer, samt ivaretakelse av forskriftsmessig 
slokkevannskapasitet. Dersom det skal benyttes automatisk 
sprinkleranlegg i bygningene, må det også tas hensyn til dette ved 
vurdering av slokkevannskapasiteten. Disse forutsetningene må være 
avklart og i henhold til krav i lover og forskrifter, for at prosjektet skal 
kunne gjennomføres. Det vises blant annet til plan- og bygningsloven § 27-
1 og byggteknisk forskrift (TEK 17) §§ 11-1, 11-17 og 15-7 med veiledning. I 
henhold til plan- og bygningsloven skal det på planstadiet, foreligge en 
risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. § 4-3.  
• Det påpekes at tilgjengelighet for innsatsmannskapene skal være 
tilfredsstillende når hvert bygg tas i bruk (blant annet brannkummer, 
vannkapasitet, adkomstveier og oppstillingsplasser).  
• Under og etter anleggsperioder skal også tilgjengelighet for 
innsatsmannskaper til omkringliggende bygninger opprettholdes. Det må 
sikres at sprinkleranlegg og slokkevannsforsyning fungerer som forutsatt. 
Dersom vanntilførselen ikke er tilstrekkelig i perioder må det etableres 
kompenserende tiltak som minimum gir tilsvarende sikkerhet.  
• I Rennebu kommune er det kun en brannstasjon på Berkåk. Denne har 
deltidsmannskaper uten vaktordning. Dette må hensyntas i planleggingen.  
• Avstanden mellom bygningene må ivaretas for å forebygge at en 
eventuell brann i området ikke får urimelig stor konsekvens. Avstanden 
skal være minst 8 meter med mindre det er iverksatt andre tiltak som 
hindrer brannspredning mellom byggverkene, jf. TEK 17 § 11-6.  
• Brannsikkerheten i bygningene skal være i henhold til forskriftskravene.  
• Dersom det tilrettelegges for lading av fremkomstmidler (som el-biler og 
-sykler) i innvendig parkering, må brannsikkerheten ivaretas.  
• Brannfarlig gass skal ikke oppbevares i kjeller og på loft.  
• Dersom det skal benyttes solcelleenergi, må det også tas hensyn til 
tilgjengeligheten for innsatsmannskap.  
• Dersom det er planer om å benytte stoff som kommer inn under forskrift 
om håndtering av farlig stoff, som for eksempel boliggass, må lagring, bruk 

 
Innspillet omhandler mange 
forhold som ikke kan avklares i 
reguleringsplan, men i VA-plan 
og/eller ifb. byggesaks-
behandlingen.  
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og arealmessige begrensninger rundt utstyr og anlegg fastsettes på 
bakgrunn av en risikovurdering.  
 
Disse forholdene må vurderes og prosjekteres av foretak med tilstrekkelig 
kunnskap og godkjenning.  
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser videre til retnings-linjer 
vedrørende Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i TBRT´s 
kommuner. Disse beskriver blant annet veiens minste  
kjørebredde, maksimal stigning, minste fri kjørehøyde, svingradius og 
akseltrykk. Det vises også til TEK 17§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap med veiledning.  
 
ReMidt IKS, 25.11.20  
Forutsetter at renovasjonstjenester blir ivaretatt med bruk av eksisterende 
hytterenovasjonspunkter.  

Det vises til returpunktet for 
fritidsrenovasjon ved 
demningen til Granasjøen 
mindre enn 1 km kjørevei fra 
planområde.  
 

Tensio TS, 27.11.20  
Har ingen innvendinger til reguleringsplanen, men vi vil få komme med en 
del opplysninger om løsninger for strømforsyning til de nye tomtene.  
Tomtene F1, F15 og F16 forsynes fra bestående anlegg. For tomt F16 vil vi 
få opplyse om at vi har en bestående 22kV luftlinje  
like i nærheten, og da må krav til bygge avstander ivaretas.  
For de resterende tomtene tenkes forsyningen å hentes fra bestående felt 
i syd. Der må nettstasjon og transformator skiftes  
for å få inn en tre viklingstrafo. Dette må gjøres for å oppnå tilstrekkelig 
krav til forsyning, og det gjøres med at vi legger frem 400V.  
Utbygger må påregne at kostnadene blir inndekt gjennom vårt regelverk 
for beregning av anleggsbidrag.  
Vi håper dette er forklarende for våre tenkte løsninger, og vi ber om å bli 
holdt orientert om videre saksgang.  

 
Det er vist faresone HSP 
innenfor det østre hjørnet av 
tomt F16 (i planforslaget F15), 
ned mot høyspentlinjen. Dette  
innebærer en byggegrense på 
13,5 m, basert på basert på 
Statens strålevern sin brosjyre 
«BEBYGGELSE NÆR 
HØYSPENNINGSANLEGG - 
Informasjon om magnetfelt».  
 
 

Lars Erik Strømsnes, 17.12.20  
Hytte på gbnr.14/31  
Jeg viser til detaljreguleringsplan for Svarthamran II del av GNR.14 BNR.1 
der det planlegges for utvidelse av hyttefelt med tilhørende veier. Vår 
eiendom er gnr/bnr. 14/31 i eksisterende hyttefelt,  
der vi har hatt tilhold siden 1977.  
Dette er mine foreldres hytte. Jeg registrerer at det hensyntas bekkeløp og 
myrer for å bevare naturmangfoldet og hindre CO2 utslipp fra myr. Dette 
er fint at dette blir gjort, men jeg har en kommentar til vurderingen som er 
gjort omkring bekken som ligger rett sør for vår tomt, der det er foreslått 
regulert to tomter (F15 og  
F16) helt inntil bekken uten hensynssone. Deres begrunnelse for å ikke 
etablere hensynssone er at bekken ikke er en helårsbekk, og at det derfor 
kan gjøres unntak. Jeg mener at denne vurderingen er feil!  
Vår erfaring gjennom de årene vi har hatt hytten er at denne bekken er 
den sikreste bekken mtp. vannføring i vårt nærområde, og at den derfor 
helt klart må anses som en helårsbekk på lik linje med de andre bekkene. 
Vi har benyttet denne bekken som vann-kilde på tørre somre. Man ser 
også at denne bekken favner relativt mye myr ovenfor dette området, noe 
som tilsier en relativt sikker vannføring.  

 
 
Det er avsatt en hensynssone -
bevaring av naturmiljø langs 
den nevnte bekken, unntatt for 
forlengelse av veien over 
bekken.  
I hensynssonen er det ikke tillat 
med inngrep og vegetasjon skal 
i størst mulig grad bevares.  
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Mitt innspill er at vurderingene som gjøres må være konsekvent, og at 
denne bekken derfor må få tilsvarende hensynssone som de andre 
bekkene i området. Tomtene, F15 og F16, bør følgelig justeres i henhold til 
dette for å bevare kantsonen.  
Waldemar Blumer, 04.12.20  
Skiløype:  
Nerskogen løypeforening kjører løypene i området. Dette er i 
utgangspunktet en ekstra kvalitet for området og er med på å heve 
verdiene på tomter og hytter på Nerskogen. Lånkes forrige reguleringsplan 
med nye hytteveier førte til omlegging av løype- trassen. Dette ble påpekt 
gjentatte ganger i de forrige rundene i  
reguleringsprosessen, men neglisjert. Denne planen med hytteveien til de 
nye tomtene fører igjen til omlegging av skiløypa om ikke løypa skal måtte 
krysse brøytet hyttevei. Løypeforeningens løypetrase blir et stadig 
dårligere kvalitativt tilbud etter hvert som antall krysninger av brøytede 
hytteveier øker. Tiden er mer enn moden for at Rennebu kommune 
regulerer inn skiløypetrasene for så, av utbyggere, å kreve kvalitativt gode 
løsninger der nye hytteveier må krysse en skiløype. Tilsvarende gjøres av 
stadig flere hyttekommuner rundt i landet. Disse kommunene har skjønt at 
slike kvaliteter er det viktig å beholde. Det er på høy tid at Rennebu 
kommune får forståelsen for hvor  
viktig dette er for kvaliteten på tilbudet på Nerskogen og for kommunen.  
 
Vann og avløp:  
Her skal det bygges store hytter med BYA opp mot 250 m2 og da er det 
også mye vann og avløp, for øvrig som for mange av de seneste utbygde 
hyttefeltene på Nerskogen. Trist da å se at kommunen ikke for lengst har 
fått bygget kommunale VA-anlegg med krav om tilknytning. Det er allerede 
flere hytter på Nerskogen enn bolighus i Rennebu. Det er en dårlig løsning 
at hver hytte skal ha sin egen tank som så skal tømmes regelmessig, når 
omfanget har blitt så stort. Med den fortetning med nye hytter som nå 
foregår på Nerskogen så er det også helt uakseptabelt å godkjenne noen 
som helst form for gråvannsløsninger hvor gråvannet skal infiltreres i 
grunnen. Kommunen må også stille krav til ordnet drikkevanns-løsning, 
både for de nye hyttene og for de eksisterende hyttene i området som 
berøres av denne utbyggingen.  
Finansieringen av slike tiltak skal selvfølgelig, i prinsippet, dekkes av 
grunneierne ved utbygging. Kommunen er mer enn naiv om de lar 
grunneier "stikke til by'n" etter å ha solgt tomtene og puttet hele 
merverdien av skiløyper, skisenter, nærbutikk og annen infrastruktur, i 
egen lomme.  

 
 
For at flest mulig skal få enkel 
tilgang til skiløypene vil det 
medføre at de må krysse noen 
hytteveier. Det bør være relativt 
enkelt å tilpasse brøyting og 
kryssing med tråkkemaskin slik 
at skiløypene blir fullt brukbare 
der de krysser vei.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maks BYA på hytta er satt til 150 
kvm.  
 
Løsninger for avløp vil bli avklart 
i VA-plan.  
 
Drikkevannsforsyning er 
planlagt med påkobling til 
nåværende Svartbekken 
vannverk.  

 

Vurdering 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for 15 tomter for fritidsbebyggelse. To av disse er i gjeldende plan for 
Svarthamran hytteområde, og foreslås flyttet (F14 og F15). Det skal bygges kjørevei frem til tomtene. Det skal 
foreligge godkjent va-plan før tomter kan fradeles. 
Adkomst til området er fra Gamle Nerskogsveien via Øvre Granslættet. 
I kommuneplanens arealdel er området planforslaget ligger i satt av til fritidsbebyggelse. Planforslaget grenser 
til reguleringsplan for Svarthamran hytteområde, og var opprinnelig del av denne. 
 
Planforslaget ligger i et område med mange verdier og interesser. Det går en flyttlei for rein gjennom området. 
Denne har en allerede trang passasje gjennom Granslettet og Svarthamran hytteområde. I denne planen er det 
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satt av egen hensynssone for flyttlei. Minste avstand mellom planlagte tomter og eksisterende bebyggelse sør 
for denne er oppgitt til 83 meter. Denne planen medfører at den trange passasjen gjennom Granslettet 
forlenges, riktignok betydelig beredere. I arbeidet med planforslaget har det vært befaringer med konsulent, 
grunneiere og brukere. Trollheimen sijte har vært med på befaring, men har ikke kommet med egen uttalelse.  
Det foregår arbeid med å utarbeide et felles kunnskapsgrunnlag for reindrifta og andre beitebrukere i 
Trollheimen. Reindriftforvaltningen hos Statsforvalteren anbefaler å avvente ferdigstillelse av denne rapporten 
før det gjøres vedtak i denne saken. Kunnskapsgrunnlaget skulle være ferdig 1. desember, men på grunn av 
korona, utfordringer med å få samlet aktuelle brukere i området og ønske om en skikkelig gjennomgang av 
referansegruppen før behandling blir fristen bli skjøvet på til årsskiftet.  
Det ble i sak 36/21, 01.07.21 vedtatt av Hovedutvalg for samfunnsutvikling og drift at behandling av plansaker 
som allerede er varslet oppstart på skal behandles som vanlig. 
 
 

  
Flyttlei for rein fra Nibio karttjeneste (Kilden). Planforslag markert med blå strek. 
 
Planforslaget er drøftet med landbruk i kommunen, som også har vært på befaring i området.  
Området består for det meste av dyrkbar mark (for det meste myr), og godt/svært godt beite. Området er 
kartlagt etter NiN (Natur i Norge) 
Oppsummert fra landbruk: Kartbasert oppslagsverk Kilden (Nibio)– vegetasjon beite for sau viser at arealet som 
planlegges med hytter er svært godt beite. Det slippes sau fra gnr 138 bnr 7 som ligger ca 1,3 km unna planlagte 
hytteområdet. Det er en del trafikk med dyr i området fra denne besetningen. I tillegg er det noen streifdyr fra 
andre besetninger.  
Hvor mye de beiter i området er noe usikkert. Vegetasjonskartet tilsier at beitekvaliteten er svært god her. Det 
er satt ut saltstein på eiendommen gnr 16 bnr 9. Denne ligger sør for gnr 14 bnr 1. Her viser trakk at det kommer 
sau fra alle retninger, jfr samtale med leder i Nerskogen beitelag. 
 
Nye hytter gir alltid nye utfordringer/konflikter i utmarka. Det gjelder spesielt gjerding, sau som går seg fast i 
ulike innretninger på hyttetun og løshunder. 
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Beitekart     NiN-kartlagt område (Blå skravur) 
 

     
Bilde med planforslag og eksisterende planer og    
bebyggelse beitekart (grønntoner) og NiN-kart (blå skravur) 
 
 
Området består for en stor del av myr og beite. Området er kartlagt etter NiN (Natur i Norge) Dette er metode 
for kartlegging av naturtyper som erstatter Dn håndbøkerne 13 og 19.  
Myrområdene har høy og svært høy kvalitet. Det foreslås ikke inngrep i myra ut over veg til ny bebyggelse samt 
nedlegging av VA- og el. 
Det må dokumentere at veibyggingen, og spesielt nedgraving av ledningsnett til va og el ikke endrer 
vannstrømmene i myra. Om myra er grunn må det graves under myra for å kunne legge ledningene frostfritt, 
hvordan påvirker dette? Det foreslås at det tas inn i bestemmelsene at det må dokumenteres hvordan myra skal 
ivaretas i forbindelse med byggesaken, og formuleringen skjerpes slik at drenerende effekt ved tiltak unngås 
(opprinnelig tekst unngås i størst mulig grad). 
 
Planområdet ligger høyt, og i vernskog mot fjell.  I henhold til Skogbrukslovens § 12 anses skog som vernskog når 
den tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. Det samme gjelder områder opp mot fjellet 
eller ut mot havet, der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling. Det foreslås derfor at det tas 
inn i bestemmelsene at eksisterende skog i størst mulig grad skal bevares.  
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Det er i innspill fra Statsforvalteren påpekt at skogen er viktig for verdiskapingen i skogbruket og for 
karbonfangst. Skogen består her av fjellbjørkeskog og spredte furutrær, og har derfor ikke stor verdi i skogsdrift. 
Trær som tas ned foreslås erstattet andre steder som inngår i skogdriftsplanen til grunneier.  
Det er i planforslaget lagt formål rigg og anleggsområde på alle planlagte tomter. Dette innebærer at alle tomter 
kan brukes til lagring av masser og maskiner i anleggsperioden. Det vurderes som utfordrende å kombinere 
anleggsområde og bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon. Det foreslås derfor å ta ut dette formålet. 
 
I all offentlig saksbehandling skal Naturmangfoldslovens paragrafer 8-12 legges til grunn. Dette er 
saksbehandlingsregler som skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved alle saker som kan berøre natur.  
 
Tilgjengelig baser (Naturbase, artsdatabanken, sensitive arter og viltkartlegging for Rennebu) er sjekket ut. Av 
disse fremgår det at det i planområdet er tre forekomster av Åpen myrflate i boreonemoral til nordboreal sone 
av høy til svært høy kvalitet. Svarthammerkjølen 4 er den som blir berørt av planforslaget ved at det skal bygges 
veg over myra fra eksisterende hyttefelt til de planlagte tomtene. Svarthammerkjølen 4 har svært høy kvalitet, 
god tilstand og har stort naturmangfold. Det er ved kartleggingen ikke funnet rødlistearter. 
 
Ifølge grunneier er det ikke kjente vilttrekk i området. Dette bekreftes i viltregistreringene som ikke tilsier at 
området har spesiell verdi/betydning for viltet. 
 
For reindrifta sin del er det kjent at ferdselen som generes fra fritidsbebyggelsen samt løshunder er 
hovedutfordringene. Det felles kunnskapsgrunnlaget som er under utarbeiding vil si noe om hvor mye områdene 
er påvirket av ferdsel og inngrep.  
 
Det konkluderes alt i alt med at kunnskapsgrunnlaget er godt nok til at saken kan behandles, og at føre-var-
prinsippet ikke kommer til anvendelse jf. naturmangfoldsloven § 9. 
 
Virkninger av tiltaket skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jf 
Naturmangfoldslovens § 10. Det vurderes at beiteressursen i området vil forringes ved at beiteområder 
bebygges og myrforekomsten Svarthammerkjølen 4 vil bli berørt av veibygging.  
 
Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder skal 
brukes jf. Naturmangfoldsloven § 11 og 12. Veg over myr og va-grøfter skal bygges slik at de ikke påvirker myra 
og vannstrømmene i den, sidearealer på vegene skal revegeteres med stedegen vegetasjon og det er tatt inn i 
bestemmelsene at det ikke skal tilføres masser med frø eller plantedeler av fremmede, skadelige arter. 
 
Prinsippene i Naturmangfoldsloven §§ 8-12 anses ivaretatt. 
 
Det er gjort en ROS-analyse. Det er identifisert risiko knyttet til flom-regnflom og ekstremnedbør, samt 
høyspentlinje og støy. Disse er kommentert og det er lagt inn bestemmelser som skal ivareta nevnte risiki. Det er 
lagt inn hensynssone for tomten som blir berørt av høyspentlinjen (tomt t15 i planforslaget, benevnt som t16 i 
ros-analysen),, det skal brukes fremskrevne verdier for nedbør for overvannshåndteringen og retningslinjer for 
støy i arealplanleggingen skal legges til grunn for tiltak. 
 
Det skal utarbeides va-plan for området før det tillates fradeling av tomter. Det kunne vært ønskelig med 
offentlige va-anlegg som bemerket i et innspill fra en nabo. Det er ikke offentlige anlegg i hytteområder i dag, og 
er et spørsmål som kan avklares i det pågående arbeidet med kommuneplanen og ny hovedplan for vann. Det 
skal utarbeides va-plan. Det er angitt at planlagte tomter skal tilknyttes et eksisterende felles vannverk. Løsning 
for avløpsrensing vil være utfordrende da det tas ut drikkevann i bekker nedstrøms planområdet. Det gås ikke 
nærmere inn på vurderinger av VA i denne omgang da det ikke foreligger forslag til løsninger eller va-plan. 
 
Trøndelag fylkeskommune har bemerket at 250 m2 er svært stort, og anbefaler en vesentlig lavere 
utnyttingsgrad og at tomtestørrelsen begrenses til 1 daa. Det foreslås å tilpasse bestemmelsene til naboplanen 
Svarthamran hytteområde slik at bebyggelsen i ny plan får samme krav til størrelse og utforming. Det innebærer 
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at maks bebygd areal (BYA) pr tomt er 150 m2 med en presisering om at biloppstilling kommer i tillegg. Regler 
om takvinkel og takform (saltak) tas inn som i Svarthamran hytteområde. 
Bestemmelsene pkt. 3.7 (Avstand mellom laveste del av gulv og planert terreng skal maksimalt være 1 meter) 
strykes. Det er gitt bestemmelse, pkt. 3.8 om at åpninger mellom bygg og terreng skal tettes slik at dyr ikke kan 
sette seg fast. 
Pkt. 2.3 omformuleres til at «Terrenget skal settes i stand og revegeteres, i størst mulig grad ved å legge tilbake 
opprinnelig vegetasjon etter at hvert tiltak er ferdig. (Opprinnelig tekst: Grunneier/tiltakshaver har ansvar for å 
sette i stand og revegetere..) Det legges til at skog/trær skal bevares i størst mulig grad. 
 
Løypetrase for skiløypen langs Sørøyåsen/Ånegga går igjennom området. Det vil ifølge planforslaget legges til 
rette for at skiløype skal kunne tilpasses den nye bebyggelsen. Ivaretakelse av skiløyper og regulering av disse vil 
være et tema som kan tas opp i pågående kommuneplanarbeid. 
 
Det er lagt inn hensynssoner langs bekk, men det er ikke gitt bestemmelser til bekk. Det tas derfor inn et nytt 
punkt 7.3 Det tillates ikke inngrep eller tiltak i bekk.  
 
Innspillene til planoppstart er referert over, og vedlagt i sin helhet. Kommunedirektøren stiller seg i hovedsak 
bak vurderingene/kommentarene gjort av Plankontoret, og det vises forøvrig til vurderingene og forslag til 
endringer over. 
 
Kommunedirektøren vil med ovennevnte endringer tilrå at planforslaget sendes ut på høring og offentlig 
ettersyn.
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