
Til:
adressater iht.
Tolga kommunes adresseliste

) plar a d

Deres ref.: Varref.:
09272 BS

Sted, dato:
Tynset, 29.04.2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID:

DETALJREGULERING, HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR VESLEÅSEN
V RE - TOLGA KOMM UNE (Plan ID 202201)

Iht . plan- og bygningslovens S9 4-1, 12-8 0g 12-9 varsles det at det er satt i gang arbeid med

det aljreguleringsplan med konsekvensut redning for deler av eiendommene gnr. 6 bnr. 1 og gnr. 17 bnr. 22 i

Tolga kommune. Tolga kommune vedtok i formannskapsmøte 07.04.2022 at forslag t il planprogram sendes
ut på høring og t il offent lig ett ersyn.

Et ter at forslag t il planprogram ble vedtatt er det foretatt en j ustering av plangrense ett er godkjennelse fra
Statsforvalt eren og Tolga kommune. Justering av plangrense er utført på grunn av flere forhold ift . det som er
vist i planprogram. Her ble det liggende igjen en skogsparsetl mellom plangrense mot vest og eksisterende

bolig gnr . 6 bnr. 27 som da ikke vi lle bli planavklart på gnr . 6 bnr. 1. Videre bør man se på helheten sammen
med eksist erende bolig og mulig sikring av teknisk infrast rukt ur for vest lige del av gnr. 6 bnr. 1 ned mot
fylkesveg 2260 i samme ret ning. Endring av plangrense vil også gi større handlingsrom for asikr e egnete
«gr@nne» arealformal i planen. Man t ar sikte pa utbyggingst rinn internt i feltet for a sikr e utby gging en av
teknisk infrast ruktur.

Forslagst iller er To lga 2020 AS og Planråd AS er plankonsulent . Tolga 2020 AS er et eiendomsselskap som har

sitt utspring i et mål om a k e bosett ing og næringsliv på Tolga. I samarbeid med grunneiere Torgeir og Guro
Svae ble Planråd AS i februar 2022 t ildelt arbeidet med reguleringsplanen for Vesleasen vre.Oppstartsmt e

med Tolga kommune ble arrangert i mars 2022. I oppstart smotet bledet klart at reguleringsplanen ikke

samsvarer med overordnet plan. Planen ut løser krav om konsekvensut redning et ter forskrift om KU 56.

Planen skal legge t il ret te for etablering av boligbebyggelse med t ilhørende infrast ruktur på deler av

eiendommen gnr. 6 bnr . 1 og gnr. 17 bnr. 22 i Tolga kommune. Planområdet ligger i Vingelen, med kort

avst and t il barnehage, skole og but ikk. Området er i dag skoggrunn, og grenser mot oppdyrka jord, annen
skoggrunn og det eksisterende boligfeltet i Vesleasen . Innenfor planområdet planlegges det i hovedsak

eneboliger, men det ut elukkes ikke at det kan være akt uelt med regulering av enkelt e tomter for

tomannsboliger. Adkomst er i utgangspunkt et tenkt løst via eksisterende avkjørsel t il dagens boligfelt fra  fv.
2260. Innenfor varslet planavgrensning ønsker Tolga 2020 planlegge for minimum 12 tomter med
varierende størrelse i 1. bygget rinn.

I kommunedelplanen for Vingelen, godkj ent i kommunestyret 27. novembe r 2008, er området avsat t t il LNF

ut en bestemmelser om spredt utby gging. Vetlasen i sør er avsat t t il bolig formal (Vesleassvingen).
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Planarbeidet er som nevnt ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel for Tolga kommune eller

kommunedelplan for Vingelen vedtat t 27 .11.2008. Det skal utarbeides konsekvensut redning t il planen.
Forslag t il planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemst llllnger som anses vikt ige for

miljø og samfunn, behov for ut redninger og planprosesser med fr ister, delt agere og opplegg for medvirkning.

Planens avgrensning er vist på kartet t i I høyre:

Dersom det er opplysninger eller

synspunkter t il oppst art av planarbeidet ,
bes de sendt skrift lig t il Planråd AS innen

25.05.2022.

Merknader kan sendes på epost til
bs@planraad.no eller Planråd AS,

Parkveien 17A, 2500 Tynset .

Forslag t il planprogram legges ut t il
offent lig et tersyn i samsvar med pbl. $ 12-

9. Planprogrammet kan leses på
kommunens net tside:
Tolga.kommune.no.
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I
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Det vil også bli anledning ti l akomme med merknader t i l det endelige planforslaget i forbindelse med
offent lig et t ersyn, som legges ut av Tolga kommune på et senere t idspunkt .

Med vennlig hilsen

bj ere e. .-
Bj rnar Semmingsen
Fagleder Eiendom
Tlf.:97120818
E-post:bs@planraad.no
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Til:
Berørte iht. adresseliste fra
Tolga kommune

) planro d

Deres ref.: Varref.:
09272 BS

Sted, dato:

Tynset, 02.05.2022

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - ENDRING AV PLANGRENSE

DETALJREGULERING, HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR VESLEÅSEN
V RE - TOLGA KOM M UNE (PlanlD 202201)

Vi viser t il varsel om oppstart av planarbeid for Vesleåsen Øvre i To lga kommune.

Etter at forslag t il planprogram ble vedtatt og det ble sendt ut varsel om oppst art er det foretatt en j ust ering
av plangrense et ter godkjennelse fra Statsforvalt eren og Tolga kommune. Just ering av plangrense er ut ført på

grunn av flere forhold ift . det som er vist i planprogram. Her ble det liggende igjen en skogsparsell mellom
plangrense mot vest og eksisterende bolig gnr . 6 bnr . 27 som da ikke ville bli planavkla rt pagnr. 6 bnr. 1.

Videre bør man se på helhet en sammen med eksisterende bolig og mulig sikring av t eknisk infrast rukt ur for

vest lige del av gnr. 6 bnr. 1 ned mot fylkesveg 2260 i samme retning, Endring av plangrense vil også gi st ørre
handling srom for a sikre egnete «gr@nne» arealformal i planen. Man tar sikt e pa utbyggingstrin n internt i
feltet for asikre utbyggingen av teknisk infrast rukt ur. Det vil si at 1. bygget rinn vil bli som omtalt i varsel om
oppst art .

Vedlagt endret plangrense i pdf og Sosi.

Dersom noen ønsket utvidet merknadsfr ist ber vi om at undertegnede kontaktes pa bs@planraad.no eller t lf .
97 12 08 18.

Med vennlig hi lsen

Bj r n ar Semmingsen
Fag/eder Eiendom
Tlf: 97120818
E-post: bs@planraad.no

Planråd AS
NO 994444123 MVA Parkveien 17 A

2500TYNSET
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Innlandet
fy l ke sko m m u n e

Samfunnsutvikl ing - Kommunal veiledning plan

Planråd AS
Parkveien 17 A

2500 TYNSET

Deres ref: Varref:
2022/9151-2
Hanne Thing sta dberget, plan
Ove Holseng, kulturarv, arkeologi
Hilde Smedstad, samferdsel

Dato:
23.05.2022

3426-6/1 og 17/22 - Svar ang. varsel om oppstart av planarbeid  -
Detalj reguleringsplan - Vesleåsen Øvre - Tolga kommune

Vi viser til oversendelse fra Dem ved brev datert 08.04, med svarfrist 20.05.2022. Saken
omhandler varsel om arbeid med detalj reguleringsplan for Vesleasen vre i Tolga kommune.
Forslagst iller er Tolga 2020 AS.

Saken er supplert med oversendelse fra konsulenten datert 02.05.2022 ang. endring av
plangrense.

Planfaglige forhold

Varselet omfatter igangsett ing av arbeid med detalj reguleringsplan og konsekvensutredning
for deler av eiendommene gnr. 6 bnr. 1 og gnr. 17 bnr . 22 . A realformålet samsvarer ikke med
overordnet plan, og planarbeidet utløser derfor krav om konsekvensutredning.

Formålet med planen er a legge t il rette for etablering av boligbebyggelse med tilhørende
infrastruktur på de ler av de nevnte eiendommene. Planområdet ligger i V ingelen, med kort
avstand t il barnehage, skole og butikk. Området er i dag skoggrunn, og grenser mot
oppdyrka j ord, annen skoggrunn og det eksisterende boligfeltet i Vesleåsen. Innenfor
planområdet planlegges det i hovedsak eneboliger, men det utelukkes ikke at det kan være
aktuelt med regulering av enkelte tomter for tomannsboliger. Adkomst er i utgangspunktet
tenkt løst v ia eksisterende avkj ørsel til dagens boligfelt f ra fv. 2260. Innenfor varslet
planavgrensning er det ønske om a tilrettelegge for minimum 12 tomter av varierende
større lse. I gjeldende kommunedelplan for Vingelen, vedtatt i 2008, er området avsatt til LNF
uten bestemmelser om spredt utbygging. Vet låsen i sør er avsatt til boligformål
(Vesleassving en) .

Fylkeskommunen forutsetter at det varslede plan- og utredningsarbeidet skjer i hht.
overordnet lov- og planverk, og i god dialog med kommunen og øvrige berørte parter. Ut fra
beliggenheten er det spesie lt vikt ig at det legges til rette for god tilpasning til terrenget inkl.
nær- og fjernvirkninger både i forhold til utforming og plassering av bygninger, adkomstveger,
strømtilførsel, vann- og avløpsløsninger, grønnstruktur generelt og leke- og

uteoppholdsarealer spesielt , og behandling av overflatevann. Hensynet til barn- og unge og
universelle hensyn forutsettes ivaretatt i planarbeidet.

Postadresse:
Postboks 4404
Bed rifts senteret
2325 Hamar

Besoksadresse:
Innlandet fylkeskommune
Parkgata  64
Hamar

Telefon:  +47 62 00 08 80
E-post:  post@innl an detfylke.no
Intern ett:  www.innlandetfylke.no
Org.nr.:  920717152



Kulturvernfaglige forhold
Nyere tid

De siste årene har fylkeskommunen mottatt flere søknader om dispensasjon for fradeling av
tomter i Vingelen. Denne formen for bit for bit-utbygging er lite ønskelig og undergraver i stor
grad kommuneplanen som styringsverktøy. Det er åpenbart et økende behov for boliger i
området, og for aoppfylle dette behovet på best mulig måte, burde kommunedelplanen ideelt
sett revideres for asikr e helhet lig og god planlegging. Slik situasjonen er per i dag , er det
likevel posit ivt at det utarbeides reguleringsplaner fremfor at det fattes dispensasjonsvedtak i
enkeltsaker. Det gir større muligheter til avurdere konsekvenser for kulturmilj øet, og til agi
bebyggelsen et uttrykk som er i overensstemmelse med kravene i gjeldende
kommunedelplan. Det er også positivt at denne typen utbygging legges utenfor det verdifulle
kulturlandskapet Vingelen (ID. KF00000126) .

I et kulturlandskap er det viktig at fjernvirkning og nærvirkning av ny bebyggelse i landskapet
utredes nærmere i konsekvensutredningen, som beskrevet i planprogrammet.
Fylkeskommunen anbefa ler at det utarbeides visualiseringer av de planlagte volumene i
landskapet ved offentlig ettersyn s lik at det kan gj øres en helhetlig vurdering av dette.
Spesielt med tanke på at det i planprogrammet fremmes ønske om aplan legge for boliger
med et noe mer moderne arkitektonisk uttrykk enn hva som tradisjonelt er bygd i
nærområdet. Gjeldende kommunedelplan for V ingelen vektlegger hensynet til
kulturlandskapet og det tradisjonelle bygningsmiljøet når det gjelder innpasning av ny
bebyggelse. Dette står ikke nødvendigvis i motsetning t il ønsket om et mer moderne
arkitektonisk uttrykk, men samtidig vil det, i et boligfelt med minst 12 nye boliger, oppleves
som svært dominerende dersom de nye bygningene skiller seg veldig fra det eksisterende
bygningsmiljøet.

Videre planarbeid må ta hensyn til kulturlandskapsverdiene og de føringene som er lagt om
plassering og utforming av ny bebyggelse i gjeldende kommunedelplan. Dette bør sikres
gjennom gode planbestemmelser. Det er viktig at det tas utgangspunkt i den tradisjonelle
byggeskikken og at plassering, volum og utformingen av den nye bebyggelsen blir en god
tilpasning t il den eksisterende og til kulturlandskapet.

A utomatisk freda kulturminner
Det er ikke kjente automatisk freda kulturminner innenfor eller tett inntil planområdet. Vi har
heller ikke oppdaget spor i bakken som kan være slike kulturminner i laserskanningsdata
(LIDA R) over det aktuelle området. Sannsynligheten for at det finnes freda kulturminner
innenfor planområdet som vil bli berørt av tiltak vurderer v i som lav. Vi mener derfor at det
ikke er behov for a utfore arkeologisk registrering i saken.

Fylkeskommunen må likevel ta forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, derav
kulturminner under markoverflaten. Det må derfor vises til varslingsplikt etter
kulturminnelovens § 8, andre ledd i planens fellesbestemmelser. Følgende tekst anbefa les:
«Hvis det i forbindelse med realiser ing av tiltak oppdages automatisk freda kulturminner,
inkludert en sikringssone på fem meter, skal arbeidet stanses. Det er viktig at de som utfører
arbeidet også blir informert om dette . Melding om funn skal straks sendes Innlandet
fylkeskommunes kulturarvseksjon, jf . lov om kulturminner § 8 , andre ledd».

Samferdselsfaglige forhold
Trafikale forhold er et av utredningstemaene. Det er viktig at utredningen omfatter t ilkobling
til naturlige målpunkt utenfor planområdet , og ikke kun vurderer interne forhold .
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Transport er en vesentlig bidragsyter t il miljø- og klimaproblemer lokalt , nasjonalt og globalt.
Det er igjennom arealforvaltningen nodvendig a redusere transportomfanget og legge til rette
for mer miljøvennlige transportmiddelvalg for a na klimamålene. Dette gjelder også for
mindre tettsteder og utkantkommuner, men skalert og tilpasset de lokale forholdene. Det er
kun litt over 1 km til Vingelen sentrum og skole . Det er busstopp ved avkj øring til Vetlasen .
Selv om området må vurderes som bilbasert ligger det avstandsmessig t il rette for bruk av
kollektiv, sykkel og gang, men det er ikke gang- og sykkelveg på strekningen i dag.
Fartsgrensen e r 80 km/t. ADT pa strekningen er 210. I kommunens trafikksikkerhetsplan for
perioden 2019-2023 er både redusert fartsgrense og etablering av g/s-vei del av
tilt aksplanen.

Trafikksikkerhet for myke t rafikanter og ivaretakelse av trygg skoleveg må vurderes nærmere
i konsekvensutredningen. Med et økt antall boliger i området og med det økt trafikk, må det
fra kommunen vurderes konkret om gang- og sykkelveg på strekningen bør være en
forutsetning for v idere boligutbygging, jf . trafikksikkerhetsplanen. Det presiseres at gis-vei v il
måtte finansieres i et ev . samarbeid mellom utbygger og kommune. Strekningen er ikke
prioritert i Handlingsprogram for fylke sveger 2022-2025 for Innlandet fylkeskommune.
I trafikksikkerhetsplanen er det også et ønske om aredusere fartsgrensen på strekningen fra
80 km/t til 60 km/t. Fartsgrenser fastsettes etter egne kriterie r, og det er Statens vegvesen
som er myndighet , også på fylkesveger. Det er gjort vurdering av fartsgrense på fv. 2260,
sørover fra sentrum. Gjennomgangen viste at det etter nasjonale fartsgrensekriterier, ikke er
grunnlag for a innfore særskilt fa rtsgrense 60 på fv. 2260 sør for sentrum. Det vises ellers til
at det etter søknad fra kommunen er g itt t ilsagn om økonomisk bidrag fra fylkets
trafikksikkerhetsutvalg (FTU) t il etablering av veglys lang fv. 2260 mellom Vingelen skole og
Vetleåssvingen. Det er ikke planlagt andre trafikksi kkerhetsstilt ak pa strekningen.

Område vil få atkomst via fv. 2260, Nyveien . Det er i planprogrammet signalisert at man
planle gger akobl e seg på sarnme avkj øring som for eksisterende boligområde, Vet låsen.
Dette er positivt. Det er varslet en utvidelse av planområdet som også omfatter en
eksisterende avkj ørsel til eiendom lenger vest. Det fremgår ikke om utvidelsen av
planområdet vil innbefatte en endring av atkomst t il området. Vi minner om at alle t iltak som
berører fylkesveg skal utføres i henhold t il gjeldende vegnormal, Statens vegvesens håndbok
N100 Veg- og gateutforming. Innlandet fylkeskommune skal ha byggeplaner for t iltak som
berører fylkesveg oversendt i god tid før gjennomføring, og tiltak skal avklares
med/godkjennes av fylkeskommunen før det kan gis igangsettingstillatelse. Dette for asikr e
riktig utførelse og for a kunn e avklare eventuelt behov for gjennomføringsavtale. Vi ber om at
dette sikres ivaretatt i reguleringsbestemmelsene dersom aktuelt.

Fylkeskommunen har ingen ytterligere merknader t il saken på nåværende t idspunkt, men
legger til grunn at v i får anledning til a uttale oss til saken når denne blir lagt ut til offentlig
ettersyn.

Med vennlig hilsen

Kristin Ryen Reith aug
seksjonssjef

Hanne Thingstadberget
radgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkj ent og sendes uten signatur.
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Kopi til:
-TOLGA KOMMUNE
-STATSFORV ALTE REN I INNLANDET
-STATENS VEGVESEN
-SAMEDIGGI / SAMETINGET
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Planråd AS
Parkveien 17 A
2500 TYNSET

Deres ref:

Var ref. 2022/79625

Dato: 23.05.2022

Org.nr: 985 399 077

0

. O
Sta tens  til yn  for p la n t e r, fisk, dy og  n ring sri dler

0

Matt ilsynet

TOLGA KOMMUNE - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID  -
VESLEASEN V RE

Matt ilsynet viser til varsel om oppstart av planarbeid for Vesleåsen Øvre.
Vi beklager seint svar, men håper vi likevel blir tatt med i saksbehandlingen videre.

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann.

Som høringsinstans til arealplaner har Matt ilsynet i oppgave a bidra t il at arealplanen ivaretar
nasjonale og regionale interesser innenfor områdene:

• drikkevann
• plantehelse
• fiskehelse/fiskevelferd
• dyreh else/dyrevelferd

Saksopplysning:
Planen skal legge til rette for etablering av boligbebyggelse med t ilhørende infrastruktur på deler
av eiendommen gnr. 6 bnr. 1 0g gnr. 17 bnr. 22 i  Tolga kommune. Det planlegges for mimimum 12
tomter. ·

Det er oppgitt at avløp vil tilknyttes kommunalt anlegg, og vann via Vingelen vassverk.

Mattilsynets komment ar:
En tilkobling av 12 tomter vil kunne gi en økning i vannforbruk på ca 12 m3/d. Vingelen vassverk
har i årlig innrapportering oppgitt en døgnproduksjon på 178 m3.
For det videre arbeidet med reguleringsplaner må det være bestemmelser som krever at
tiltakshaver før byggestart må dokumentere at planlagt vannforsyning gir både nok og trygt

Mattilsynet
Avdeling Glamdal og Østerda l

Saksbehandler: Helge Heimstad
TIE. 22400000
E-post: postmottak@mattilsyne t.no
(Husk mottakers navn)

www.matt ilsynet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01



drikkevann, slik det kreves av PBL $ 27-1 uten at det endrer vannkvalitet og leveringssikkerhet for
allerede tilknyttede abonnenter.
Planen må også inneholde bestemmelser om at alle etablerte boliger, skal være tilkoblet
fellesanlegget, og at det ikke tillates etablering av privat vannkilde/avløp i planområdet.
Det må foreligge en teknisk plan for vannforsyningen. Planen skal være utarbeidet av kompetente
personer og inneholde informasjon og vurdering av relevante forhold og gjennomførbare løsninger
(rekkefølgekrav).

Med hilsen

Thale Merethe Briseid Wangen
Avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkj ent og sendes uten signatur.
Dokumenter  som må  ha signatur blir i tillegg sendt i papirversj on.

Kopi til
STATSFORVALTEREN I INNLANDET Postboks 987 2604 LILLEHAMMER
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EINVE
No:ze v s drays-
og coerg direktor t

Planråd AS

Storgata 57

2609 LILL EHAMMER

Vår dato:  02.05.2022

Vår ref. :  202207439-2 Opp gis ved henvendelse
Deres ref. :  09272 BS

NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Det alj regulering-
Vesleåsen 0 vre - Tolga kommune - PlanlD 202201

Vi viser t il varsel om oppst art dat ert 8. april 2022.

Om NVE

Norges vassdrags- og energid irekt orat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med

innsigelseskompetanse innenfor saksomra dene flom-, erosj ons- og skredfare, allmenne

int eresser knyt t et t il vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksj on og framføring

av elekt risk kraft . NVE har også ansvar for a bist a kommunene med a fo reby gge skader fra

overvann gjennom kunnskap om avrenning i t ett bygde st røk (urbanhydrologi). NVE gir råd
og veiledning om hvordan nasj onale og vesent lige regionale interesser innen disse

saksområdene skal t as hensyn til ved ut arbeiding av arealplaner et ter plan- og
bygningsloven (pbl).

NVE vil pri ori tere a gi konkret e innspill og utt alelser t il reguleringsplaner der det bes om

faglig bistand t il konkrete problemst illinger. På grunn av st or saksmengde i forhold t il

t i lgjengelige ressurser har ikke NVE kapasit et t il å gå konkret inn i alle varsler om oppst art

t i l reguleringsplaner. Ett er en faglig priorit ering gir vi bist and t il de kommunene som har
st ørst behov.

NVEs generelle veiledning

NVEs kartba serte veile der for reguleri ngsplan er en veileder som leder dere gjennom alle
våre fagområder og gir dere verktøy og innspill t il hvordan våre tema skal ivaret as i
reguleringsplanen. Vårt innspill er at dere går gjennom denne kart baserte veilederen og

bruker den i planarbeidet. Forslagst iller har ansvar for at d isse int eressene blir vu rd ert i
planarbeidet .

Vi anbefa ler også at dere bruker våre int ernett sider for arealplanlegging. Her er
informasjonen og veiledningen lagt opp ett er

planniva, https: //www.nv e,no/ arealpl anlegging.

På NVEs int ernett sider finner dere også koblinger t i l veiledere og verkt øy. Det ligger også
mye arealinform asjon pa NVEs kartl osninger.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Maj orst uen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971



NVE sin oppfølging av planarbeidet

Kommunen må vurdere om planen ivaret ar nasj onale og vesent lige regionale interesser,

jf. Ay Es veileder 2/2017 Na5jona le og vesentl ige regionale interesser innen NVEs

saksomrader i arealpl anle gging.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha t ilsendt planen ved offent lig

ett ersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er

vurdert og innarbeidet i planen. NVE pri ori t erer a gi innspill og utt alelser t il

reguleringsplaner der det bes o m faglig bist and t il ko nkret e problemst il linger. Alle

relevant e fagutre dnin ger innen NVEs saksom rader mavaere vedlagt planer so m sen des pa

høring t il NVE.

Dere kan t a kont akt med NVE dersom det er behov fo r konkret bist and i saken.

Med hilsen

Øyvind Leirset

seksj o nssj ef
Eva Irene Maanum

seniorkonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkj ent i henhold til interne rutiner

Med hilsen

Eva Irene Maanum

Seniorkon sulent

Godkj ent i henhold t il NVE sine int erne rut iner.

Mott akerlist e:

Planråd AS

Kopimott akerliste:

Tolga kommune

STATSFORVALTEREN I INNLANDET
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Utta le lse til "V arse l om oppsta rt av pla na rbe id (e ndring
av plangre nse ) - V eslease n vr e ,Tolga kom mun e" .

Vi viser t il deres brev av 2.5.2022.

Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at

t iltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor

ingen spesielle merknader t il planforslaget.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som

viser eldre aktivitet i området , må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående,

jf. lov 9. j uni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg

formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 elle r eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4

annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, gammetufter, teltboplasser

(synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt , fangst, fiske, reindrift eller

husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt

ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke till att askade eller skjemme fredet

kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet , jf. kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser t il egen uttalelse

fra Innlandet fylkeskommune.

Heelsegh/Med hilsen

An dreas Stangberg
juogushoavda / seksjonssjef

Bjørn Berg
seniorra ddeaddi/seniorra dgiver

Tjaatsege lea elektrovneles j ahkesjamme j ih seedtesavva vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elektronisk godkj ent og sendes uten signatur.

Aejviedaastoje I Hovedmottaker:

Planråd AS Storgata 67 2609 LILLEHAMMER



e Statsforvalteren i Innlandet Vår dato: Var ref:

09.05.2022 2022/3963

Deres dato: Deres ref:

09272 BS

PLAN RÅD AS

Storgata 67

2609 LILLEHAMMER

Saksbehandler, innv algsteiefon

Hans Anders Theisen, 62 55 12 23

Utt alelse t il varsel om oppstart av reguleringsplan - Vesleåsen Øvre PlanlD
3426_202201 gbnr.6/ 1 og 17/ 22 i Tolga

Vi viser t il oversendelse datert 08.04.2022, samt ettersendt kart skisse med utvidet planområde

datert 26.04.22, med varsel om oppstart av detalj regulering, hør ing og offent lig ett ersyn av forslag t il
planprogram for Vesleåsen Øvre i Tolga. Planområdet utgjør t otalt ca. 80 daa.

Hensikt en med planarbeidet er a legge t il ret te for etablering av i hovedsak eneboliger, med

t ilhørende infrast ruktur . Det utelukkes ikke at det også legges t il ret te fo r enkelt e t omannsboliger.

Området ligger i vest-s rvestvend t terreng mellom fv. 735 {Nyveien) og Vesleåsen. Avstanden t il
Tolga sent rum er 1O km sørover langs fv. 735 (Ny eien), og videre nordøstover langs fv.30

(R rosveien). Plano mra det planlegges med adkomst via veinett i allerede etablert boligområde i

Vesleassving en . Inn enf or varslet planavgrensning ønsker Tolga 2020 å pla ni egge for minimum 12

tomter med varierende størrelse. Det er i utgangspunktet tenkt forholdsvis romslige tomter, men

ned mot 1 daa. per bo lig. Om rådet består av skog. Vesleasen i sør er avsatt t il boligformål, og
området grenser i vest og mot nord t il områder som er klassifisert som fulldyrka j ord.

Området er i kom muneplanen avsatt til LNF-formal, og t iltaket er ikke i t råd med overordnet plan.
Tiltaket faller inn under pkt. nr. 25 i vedlegg I i gjeldende KU-forskrift : «Nye bol ig- og

friti dsbolig omrader som ikke er i samsvar med overordnet plan». Dette innebærer at planarbeidet
ut løser krav om konsekvensut redning (KU).

Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med fr ister og

delt akere, opplegget for medv irkning, spesielt i forhold t il grupper som antas abli særlig berørt ,
hvilke alt ernat iver som v il bli vurdert og behovet for ut redninger.

Statsforvalterens rolle i plansaker er a se t il at nasj onale føringer og fo rvent ninger legges t il grunn

for planleggingen. Vi forutsett er at disse følges opp i det videre arbeidet med planen. Vi minner om

at planforslaget må ta hensyn t il nasj onale mål og føringer når det gjelder:

• Tilrett elegging for medvirkning i planprosessen, j f. 5 5-1 i plan- og bygningsloven
• Krav t il r isiko- og sårbarhetsanalyse, j f. § 4-3 i plan- og bygningsloven

• Reduksj on av klim agassutslipp, effekt ivisere og legge om bruken av energi

E-postadresse: Post adresse.

sfinost@statsforvalteren.no Postboks 987
Sikker melding: 2604 Lilleh amm er

www.statsforvalteren.no/melding

Bes ksadresse:

Gudbrandsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00

www,stats(orvalteren,n o /in

Org.nr. 974 761 645
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• Tilpasning til klimaendringer

• Vurdering av virkninger for naturm angfold, j f. 5$ 8 - 12 i naturmangfo ldloven
• Tilstrekkelige og egnede uteoppholdsareal for barn og unge, jf. T-2/ 08
• Universell ut forming av uteareal og bygninger

• Sikring av miljomessig forsvarlige fellesløsninger for avløp og vannforsyning
• Kartlegging og sikring mot støy, j f. T-1442/2016
• Vurdering av luftkvalitet og behov for avbøtende tiltak, jf. T-1520

• Utbygging t ilpasset landskap og omgivelser, j f. den europeiske landskapskonvensjonen

Samf unnssikkerh et og beredskap

Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av
risiko- og sårbarhetsanalyse, j fr . plan- og bygningsloven 55 3-1 pkt h og 4-3. Vi forutsetter at
Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/ 18- Samf unnssikkerhet i planlegging
og byggesaksbehandling blir lagt t il grunn.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal utformes i t råd med veileder fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap - samfunnssikkerhe t i kommunens areal planlegging (2017).
Kommun en ma sikre at planområdet er t ilstrekkelig sikret mot fare eller vesent lig ulempe, og at
t iltak ikke fører t il fare eller vesent lig ulempe for grunn, j fr . plan- og bygning sloven S 28-1. Vi
forutsetter at føringer gitt i lowverk og forskrifter blir overholdt.

Det skal i alie planer etter plan- og bygningsloven gjøres rede for hvilket kunnskapsgrunnlag som
legges t il grunn for planleggingen. Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye
alternat iver fra nasjonale klimaframskrivninger legges t il grunn. Dette er nærmere forklart i veiledere
og i de fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet, j f. pkt. 4.3 i Statlige planretningslinj er for klima-
og energiplanlegging og klimatilpasning. Se egen veileder om klimatilpasning i planarbeidet:
htt ps://www.milj odirektora tet.no /myndi g heter/kl imaarbeid/kli matilpasning/veile dn ing-til -statlig e-
planre t ningslinj er-for-kl i ma t i I pasning/

Barn og unge

Fylkesmannen minner om de rikspolit iske retningslinjene for astyrke barn og unges interesser i
planleggingen (run dskriv T-2/ 08  Om  barn og planlegging med temaveileder T-1513 Barn og unge og
planlegging etter plan- og bygningsloven). Vi forutsetter at det settes av t ilstrekkelige og egnede
arealer for lek, utendørs opphold og møteplasser. Lekearealene må ha en avgrensning og adkomst
som er trafikk sikk erhetsmessig forsvarlig . Parker ing og kj ørearealer kan ikke regnes som
uteopph oldsareal.

LNF-omrade

Området grenser mot dyrka mark og Statsforvalteren merker ser at det legges t il rette for
buffersoner mot dyrka mark. Statsforvalteren ber likevel kommunen vurdere eventuelle fremt idige
konflikter med landbruket og drif tsmessige ulemper med for eksempel støv, støy, lukt, gjødsel,
sprøytemidler osv. Dyrka areal er en begrenset ressurs. Statsforvalteren forutsetter derfor at
kommunen i det videre planarbeidet gjør rede for behovet for a legge et boligfelt så tett inn mot
dyrka mark som denne planen legger oppt il.

Medvirkning

Statsforvalteren understreker vikt igheten av a sikr e akt iv medvirkning. Kommuner har et særlig
ansvar for asikr e akt iv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og
unge, j f . plan- og bygningsloven (pbl.) § 5-1 og de r ikspolit iske retningslinjene for barn og
planlegging.
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Annen informasjon

Dersom det er behov for mer informasj on om hva som ligger i de nasj onale målene og føringene
finnes mer informasj on på Regjer ingens nettside Fagtema planlegging.

Statsforvalteren legger t il grunn at vi får anledning til auttale oss t il et eventuelt planforslag når det
er ut lagt t il offent lig ettersyn. Ta kontakt dersom dere har spørsmål t il vår uttalelse eller dere har
temaer dere vil diskut ere med Statsforvalteren.

Med hilsen

Øyvind Goteh us (e.f. )

avdelingsdirektør
Hans Anders Theisen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi t il:
Tolga kommune
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst
Statens vegvesen Region Øst
Innlandet fylkeskommune

Kommunehuset
Postboks 4223
Postboks 101O

Pb. 4404
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2307
2605
2325
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LILLEHAMMER
HAMAR
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Uttale lse t il "Varsel om oppstart av planarbe id (endring
av plangrense ) - V eslease n v re , Tolga kommune" .

Vi viser til deres brev av 2.5.2022.

Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at

tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor

ingen spesielle merknader t il planforslaget.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Samet inget omgående,

jf . lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg

formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge kml. § 4

annet tedd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, gammetufter, teltboplasser

(synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, f iske, reindrift eller

husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt

ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt askade eller skjemme fredet

kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser t il egen uttalelse

fra Innlandet fylkeskommune.

Heelsegh/Med hilsen

An dreas Stangberg
j uogushoavda / seksjonssjef

Bjørn Berg
seniorraddeaddi/seniorradgiver

Tjaatsege lea elektrovneles j aahkesjamme jih seedtesavva vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elektronisk godkj ent og sendes uten signatur.

Aejviedaastoj e / Hovedmottake r:

Planråd AS Storgata 67 2609 LILLEHA MMER



From: Bjorar Semmingsen <bs@planraad.no

Sent on: Tuesday, July 5, 2022 9.22.04 PM

To: Jakob Juel Andersen <jja@planraad.no>

Subject: VS: Innspill fra gnr. 6/ bnr. 27, datert 03.06.22

Videresendt denne før. Denne må inntas i planbeskrivelsen under merknader.

Fra: Maria Ronningen <maria.roennin gen@gmail.com>

Se ndt: fredag 3. juni 2022 21:49
Til: Bjr n ar Semming sen <bs@planra ad.no>
Emne: Innspill fra gnr. 6/ bnr. 27, dat ert 03.06.22

Hei.
Denne mailen ble sendt fra oss på gnr. 6/ bnr. 27 den  24.  mai 2022. som innspill på skrivet vi fikk fra Planråd datert 29.04.22

(ref 09272 BS):

"Heil
Det gledes over at mange vil bygge i Vingelen.

Vi som bor på gnr. 6 bnr. 27 har noen synspunkterakomme med.
Da vi kikket på t omt , fant vi denne t omt en der infrast rukt ur var i nærhet en og man hadde andre boliger på passelig avstand.
Det var lang saksgang, t idkrevende og vi hadde endel ut gift er knytt et t il prosessen. Med andre ord mye jobb for a kunne nå

drømmen om abo med god plass rundt seg.
Arbeidet vi la ned med ut skillelse av t omt en ut enfor boligfelt vil føles for jeves dersom det åpnes for boligbygging rett ved

vår bolig. Slik vi t olker skrivet (ref , 09272BS) vurderes dett e.

Etter endt saksgang ble husplasseringen på gnr. 6 bnr. 27 gjort slik den er på bakgrunn av signaler vi fikk fra Landbruk (Tolga
kommune), hvor det ble ut talt at boligen risikerte å bli omringet av jorder i fremt iden. Dette siden det er LNF område rundt

boligen.
Dermed plasserte vi langsiden mot det området av t omt en som ligger mot en høyde og gavlveggen mot nordvest . Slik at
drivsnø og vind vil oppt re på mest ønskelig måt e, og det vil f øre t il minst mulig slit asje på t ømmerveggene om skogen blir
bort e. Husplasseringen slik den er vil bli svært uheldig mt p innsyn dersom det blir boligbebyggelse rett bak huset . Vi ville satt
huset annerledes dersom kommunen hadde signalisert at det var planlagt boligfelt rett ved. Og mest sannsynlig hadde vi søkt

om fradeling av tomt et annet sted dersom vi hadde fåt t slike signaler.

Videre vil vi nevne dett e:
- Det bør vurderes områder med skog mot nord og nordvest som blir spart for a skjerme hele området . Dette er allerede et

vindut satt omrade.
- Det bør sjekkes ut om t urst ien som går fr a vår t omt over t il Tobakkan bor bevares, denne turst ien blir flitt ig brukt .

Håper dere ser vårt perspekt iv. Vi ønsker å komme t il enighet .

Mvh Maria R. Aasheim og Knut Inge Aasheim

Gnr. 6/ bnr. 27"

Her kommer f lere innspill fr a oss pa gnr./ bnr 27 ang. samme sak, skrevet 03.06.22:
Vi så video fra møtet ang. ut bygging av boligf eltet i Vesleåsen øvre som ble avholdt p u nava i Vingelen 26.05.22. Vi mener

det er t egnet inn for mange og for små t omt er på akt uelt område i forhold t il hva vi ser som hensikt smessig mtp
boligmarkedet i Vingelen. Vi t ror de som n skera flytt e t il/ t ilbake t il Vingelen ønsker god plass rundt seg. Det bør derfor,
et t er vår mening, legges opp t il overvekt av t omt er på minst 2 mal. Vi støtt er at det tegnes inn fr iområder i boligf elt et , gjerne
st ørre enn på skissen vist på møt et. Ved a legge opp t il mer spredt bebyggelse, vil man mest sannsynlig se en nedgang av
ant all som søker om a sett e opp bolig ut enfor regulert område. Det kan ant as at denne t renden ikke vil minke dersom det
eneste alt ernat ivet t il å søke om boligt omt i regulert område, innebærer små t omt er med lite plass rundt seg. Det bør jobbes
akt ivt med a inform ere dem som ønsker t omt i boligfeltet om hvorfor prisen blir noe høyere enn de evt hadde sett for seg.
Det er mye arbeid og flere utgift er man slipper å t a selv dersom man velger abygge i regulert område. Det er bygget 8 hus i
Vesleasen bolig f elt de siste 30-40 r ene. Det vil neppe være behov for over 30 nye tomter her. Vi mener det hadde vært mer

passelig med rundt 18 nye t omt er t egnet inn i Vesleasen boligfelt. Vi t enker da tot alt for t enkt bygget rinn 1 og 2.

v: -- - - A o + a r n la nl a s t tomt er for naer var t omt i det som ble lagt frem som Bygget rinn 2 pa motet 26.05. Vi n sker en str r€



buffersone/ evt kombinert med et st ørre fr iområde ned mot vår tomt enn det som er skissert . Se argumenter i mail sendt
24.05.22.

Videre har vi innspill ift skissert vei forbi vår t omt , vist på mot et 26.05. Den ligger etter vår mening for nær vår bolig. Skissert
veiplassering ville ført t il merarbeid med tanke på brøyt ing av gårdst unet t il gnr. 6/ bnr. 27, p.g.a. vind fra nord/ nordvest.
Videre ville billys blinket inn i vår st ue, og det ville vært l it e hensiktsmessig ift barn og t raf ikksikkerhet.

Mulig man kunne kjørt inn t il hus i både Bygget rinn 1 og Byggetrin n 2 der innkjøring fra fylkesvei til Vesleasen er nå. Man
hadde da hatt muligheten til akoble veinett et i boligfelt et sammen, samt idig som man hadde unngått å la veien gå forbi vår
t omt .

Vi ønsker godt samarbeid med alle part er videre i prosessen. Vi håper at prosessen vil gå fort , og at flest mulig vil oppleve at
bolig drommen gar i oppfyllelse.
Mvh Maria R. Aasheim og Knut Inge Aasheim
Gnr. 6/ bnr. 27


