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Detaljreguleringsplan for Femundshytta, Engerdal kommune 
Varsel om oppstart av planarbeid  
  
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid. 
Planen vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. pbl § 12-3.  
 
Det varsles samtidig oppstart av fredningssak av Femundshytta (eget brev). 
 
Planområdet omfatter gnr/bnr 163/2, 4, 5, 10, 11, 15, og deler av 163/1 i Engerdal 
kommune. 
 

I gjeldende kommuneplan for Engerdal (vedtatt 29.04.2014) er området avsatt til fritids- og 
turistformål og til landbruk- natur- friluftsområde- og reindriftsområde (LNFR). I tillegg har 
planområde hensynssone kulturmiljø. Planområdet ligger innenfor cirkumferensen til Røros 
kobberverk, og er et utvalgt kjerneområde i verdensarven Røros som ble utvidet i 2008.  
 
 

Planarbeidet har som formål å: 
• Regulere eksiterende bygg og anlegg. 
• Legge til rette for fredningsprosess av Femundshytta. 
• Legge til rette for videre næringsutvikling og livsgrunnlag på Femundshytta. 
• Ivareta hensynet til landbruk og kulturlandskap. 
• Sikre god estetikk med hensyn til bygningsutforming, byggehøyder, material- og 

fargevalg innenfor planområdet. 
• Sikre forutsigbarhet for alle berørte parter, med hensyn til fredning og framtidig 

bosetning og næringsdrift på stedet. 
 

Planen navnes: Detaljreguleringsplan for Femundshytta. 

Tiltakshaver: Engerdal kommune. 
 
Plankonsulent: Feste NordØst as, postboks 33, 2541 Tolga.  
 
Avklaringer/føringer for planarbeidet: Det er gjennomført oppstartsmøte med Engerdal 
kommune 02.05.2019.  



 
Kart 1.1: Forslag til planavgrensning vises med rød strek på kart over. 
 
Planprosess: 
Nødvendige avklaringer og medvirkning i planprosessen sikres gjennom tett samarbeid 
mellom eiere, Fylkeskommune, konsulent og kommune.  
Ferdig plan vil omfatte plankart og bestemmelser, samt planbeskrivelse med ROS-analyse. 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:  
Feste Nordøst AS, v/Anja Øren Ryen tlf.: 97 12 11 34/ e-post: aor@feste.no   

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 26.08.2019 til: 
Feste NordØst AS, Postboks 33, 2541 Tolga,  
eller til e-post: aor@feste.no.  
 
Annonsering om oppstart av reguleringsplanarbeidet blir kunngjort i avisa Østlendingen 
10.07.2019. I tillegg er dette oppstartsvarselet tilgjengelig på hjemmesidene til Feste 
NordØst as – www.feste.no  - aktuelt - varsel om oppstart, og Engerdal kommune – 
www.engerdal.kommune.no  
 

Med hilsen  

 

Anja Øren Ryen       Stine Ringnes   
Prosjektleder       Kvalitetssikrer 
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