
 

Til 
Berørte grunneiere, naboer, private  
og offentlige instanser  
 
 
 
 
 
 
Dato:  02.01.2019 
Vår ref.:  38749/sr 
Deres ref.:  
 
 
STOR-ELVDAL KOMMUNE: 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR ATNA IDRETTSPARK 

- Varsel om oppstart av detaljregulering 
- Høring av planprogram 

 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid. Planen vil bli 
utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. § 12-3. Det varsles samtidig om at forslag til planprogram 
legges ut til offentlig ettersyn/høring. 
 
Planområdet vil omfatte gjeldene kommunedelplan for Atna (PlanID KDPATNA01), område avsatt til flystripe, 
idrettsanlegg, industri/handel og LNF-formål. 
 
Planen navnes: Detaljreguleringsplan for Atna idrettspark 
 
Tiltakshaver: Atna idrettslag 
 
Plankonsulent: Feste NordØst as, postboks 33, 2541 Tolga. 
 
Formålet med planarbeidet er: 

• Utvikle idrettsanleggene på Atna, med spesielt fokus på tilrettelegging av luftsportaktivitet som seilfly, 
mikrofly, hangglider og paraglider 

• Sikre ny trasé for lysløype og turveg 
• Sikre eksisterende anlegg og aktivitetsområder  

 
Tiltakshaver ønsker å gjøre området attraktivt for luftsportaktivitet spesielt og idretts- og friluftsaktiviteter 
generelt. 
 
Avklaringer/føringer for planarbeidet: 
Plansaken har vært drøftet i regionalt planforum 14.02.2018, der tilbakemeldingene i hovedsak var positive til 
en utvidelse av flystripa og ønsket aktivitet. 
Det ble sendt planinitiativ og planforespørsel til Stor-Elvdal kommune 09.11.2018 
Det er gjennomført oppstartsmøte med Stor-Elvdal kommune den 26.11.2018, med anbefaling om oppstart av 
reguleringsplanarbeidet. 
Ferdig plan vil omfatte plankart og bestemmelser samt planbeskrivelse med konsekvensvurdering og ROS-
analyse. 
 
Planområdet omfatter eksisterende flystripe, idrettsanlegg (fotballbane, løpebane, tennisbaner og 
sandvolleyballbane), industriområde, infiltrasjonsanlegg og LNF-områder. 
Planområdet ligger på en flat furumo, med sandgrunn.  
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Planområdet omfattes av en gjeldende arealplan: 
- Kommunedelplan for Atna (2003-2015). 

 
Planområdet er på ca 350 daa.  
 
Planprosess: 
Nødvendige avklaringer og medvirkning i planprosessen sikres gjennom tett samarbeid mellom konsulent, 
tiltakshavere og kommune. 
Det skal avholdes informasjonsmøte om planarbeidet i løpet av vinter/vår 2019. 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:  
Feste Nordøst AS, v/Stine Ringnes, tlf 99 23 58 77, eller e-post: sr@feste.no  

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 15.02.2019 til: 
Feste NordØst AS, Postboks 33, 2541 Tolga. Eller til e-post: sr@feste.no.  
 
Annonsering om oppstart av reguleringsplanarbeidet blir kunngjort i avisen Østlendingen lørdag 05.01.2019. 
I tillegg er dette oppstartsvarselet tilgjengelig på hjemmesidene til 
Feste NordØst as – www.feste.no  - varsel om planarbeid og  
Stor-Elvdal kommune – www.stor-elvdal.kommune.no  
 
 
Med hilsen  
 
 
   
 
Stine Ringnes     
Prosjektleder 
  

mailto:sr@feste.no
mailto:sr@feste.no
http://www.feste.no/
http://www.stor-elvdal.kommune.no/
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Kart 1: Planområdets omtrentlige beliggenhet er markert med svart stiplet strek. 

Planområde 

Kart 2: Kartet viser planområdet med antatt planavgrensning med rød strek. 

Atna 
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    Utsnitt; Norge i bilder – Planavgrensning for reguleringsplanområdet til Atna Idrettspark 
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1. BAKGRUNN 

1.1. Formålet med planarbeidet og planlagt arealbruk 

Atna idrettslag ønsker å videreutvikle idrettsparken på Atna. De ønsker å etablere et anlegg som legger til rette for 
aktiviteter innen idrett og luftsport. Innenfor luftsport dreier det seg om tilrettelegging for seilfly, mikrofly, 
hangglider og paraglider. I tillegg skal det sikres plass for lysløype/turveg, parkeringsplasser for alle anleggene og 
nødvendig bebyggelse knyttet til aktivitetene. Eksisterende idrettsanlegg for fotball, friidrett, volleyball og tennis 
skal inngå i planen. 
 
Dagens flystripe må oppgraderes og forlenges for å tilfredsstille kravene til luftsportsaktivitetene. Eksisterende 
lysløypetrase må justeres og de eksisterende anleggene (tennisbane, fotballbane med løpebane og sandvolleyball- 
bane) må stadfestes. Dagens flystripe ligger på en furumo med sandgrunn. 
 
Eksisterende flystripe er ca. 550 m lang. Det ønskes å legge opp til en forlengelse på ca. 250-350 m. 
 

 
 
Figur 1. Viser planområdets beliggenhet sørvest for Atna sentrum, samt plangrensen (rød stiplet  

strek) for området. 
 
1.2. Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 gjelder for regionale planer med rammer for utbygging, 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål, områdereguleringer og 
detaljreguleringer som omfatter nye områder til utbyggingsformål, samt reguleringsplaner som kan få vesentlig 
virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn.  
 
Forskriften fastsetter at det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av planarbeidet skal utarbeides et forslag 
til planprogram, som etter høring fastsettes av ansvarlig myndighet.  
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I plansaker vil dette normalt være planmyndigheten i den aktuelle kommunen. Ved utleggelse av planforslaget til 
offentlig ettersyn skal det redegjøres for konsekvensene av planforslaget. Ved behandling og vedtak av plan skal 
det redegjøres for hvordan konsekvensutredningen og uttalelsene til denne er vurdert og tatt hensyn til, samt 
vurderes og eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og krav om oppfølgende undersøkelser.  
 
Det fastsatte planprogrammet skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. 
Planprogrammet skal klargjøre premisser for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes 
og/eller beskrives nærmere i planforslaget med konsekvensutredning.  
 
Planprogrammet er også et verktøy for å sikre medvirkning og avklare viktige problemstillinger på et tidlig 
tidspunkt i planarbeidet. Programmet skal bidra til å informere om planarbeidet og få innspill til gjennomføring av 
reguleringsplanarbeidet med konsekvensutredning. 
 
1.3. Utredningsplikt 

Planområdet og planinnhold vil i hovedsak samsvare med overordnet plan, som er kommunedelplan for Atna av 
27.04.2005. Planen vil ikke utløse krav om konsekvensutredning, men derimot krav om planbeskrivelse med 
konsekvensvurdering og ROS-analyse. For å få avklart utredningsbehovet knyttet til støy, forholdet til jernbanen og 
høyspentanleggene, utarbeides det et planprogram som sendes på høring parallelt med varsel om oppstart. 
 
1.4. Planforespørsel 

Plansaken har vært drøftet i regionalt planforum, 14.02.2018, der tilbakemeldingene i hovedsak var positive. Det 
ble pekt på noen tema som må vurderes i det videre planarbeidet. Dette gjelder forholdene rundt kabling av 
høyspentlinjen i området, avstanden til jernbanesporet, flytting/dreiing av flystripa, flytting av eksisterende 
lysløype, hensynet til VA-løsninger, samt støyvurderinger.  
 
Planforespørsel for reguleringsarbeidet ble sendt til Stor-Elvdal kommune 09.11.2018. 
Oppstartsmøte ble avholdt den 26.11.2018. 
 
 

2. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER 
 

2.1. Nasjonale føringer  

Plan- og bygningsloven (2008)  
Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer. Planlegging etter 
loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet, og at hver og en av oss kan være med i beslutninger som 
angår oss og våre omgivelser. Plan- og bygningsloven gir grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser og om 
utbygging. Loven legger opp til et system for helhetlig planlegging for statlig, fylkeskommunal og kommunal 
virksomhet, der bruken av arealer og andre naturressurser vurderes sammen med sektorenes planlegging og 
økonomiske forutsetninger. Loven omfatter mange former for planlegging, fra teknisk orientert og detaljert 
reguleringsplanlegging i skjæringspunktet mot byggesak, til overordnet samfunnsplanlegging av prinsipiell og 
strategisk natur. Arealbruken blir gjort bindende for den enkelte grunneier gjennom planer som bestemmer hvilke 
bygge- og anleggstiltak og hvilken virksomhet som er tillatt. Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale 
og nasjonale interesser og må derfor skje i nært samråd med statlige fagetater, organisasjoner, næringsliv og 
innbyggere. 
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planlegging 
Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger, og som har fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med 
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eksisterende kunnskap om barn og unges behov. RPR skal sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn 
og unge de tilbud og muligheter som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst 
uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn.  
Universell utforming 
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle 
mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller 
hjelpemidler. Det er satt økt fokus på dette temaet de senere år i Norge. 
 
2.2. Regionale føringer  

Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020 
«Hedmark skal lede an i det grønne skiftet… 
…Hedmark er rikt på natur og naturressurser. Det er et økende fokus på verdiskaping basert på biologiske 
fornybare ressurser, også kalt bioøkonomi. Samtidig har naturen en egenverdi, og er viktig både for folkehelsen og 
reiselivet. Hedmarks kulturarv er også en viktig ressurs for verdiskaping og identitetsbygging. Nye nasjonale 
forventninger har et sterkt klimafokus. Det vektlegges innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. Det 
aktualiserer behovet for å jobbe helhetlig med å sikre en balanse mellom bruk og vern av fylkets ressurser.» 
 
2.3. Kommunale føringer  

Kommunedelplan for Atna 2003 - 2015 
I kommunedelplanen for Atna omfattes planområdet av eksisterende idrettsanlegg, arealformål industri/handel, 
offentlig bebyggelse, flystripe og LNF-område. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Viser planområdets avgrensning i forhold til gjeldende kommunedelplan for Atna.  
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3. UTREDNINGSTEMA 

Planprogrammet skal så langt det er mulig, ut fra kjente forhold, avklare hvilke tema som må belyses. Hensikten er 
å skape forutsigbarhet, samt å definere problemstillinger knyttet til den kommende reguleringen. 
 
Detaljreguleringen vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning. For å få avklart behov og omfang av 
konsekvensvurderinger knyttet til ulike tema, er disse listet opp nedenfor. 
 
Temaene vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. 
 

 
 

4. PROSESS 

4.1.  Fremdrift 

Reguleringsprosessen legges opp i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 

Framdrift Dato 
Oppstartsmøte med Stor-Elvdal kommune 26.11.2018 
Utarbeidelse av planprogram Desember 2018 

 

TEMA DET SKAL REDEGJØRES FOR 

Avstand til jernbane Vurderinger knyttet til nærheten av Rørosbanen ved en 
eventuell justering av flystripe. 

Estetikk og byggeskikk Vurdering av høyder for fremtidig bebyggelse og flytårn. 

Trafo / linjenett Ved omlegging av høyspentlinje skal dette avklares med 
linje-eier og Bane Nor. 

Biologisk mangfold Gjennomgang av tilgjengelige databaser og lokal kunskap  
for beskrivelse av biologisk mangfold innen planområdet.  

Friluftsinteresser Bruken av området i frilufts-sammenheng sommer og 
vinter. Vurderinger knyttet til eventuell flytting av 
lysløype og turvegsystem. 

Viltinteresser Avklare forholdet til viltinteresser innenfor planområdet. 

Vann- og avløpsforhold Avklare vann- og avløpsforholdene / mulighetene i 
området. 

Forurensing Avklare støyforholdene knyttet til luftsportsaktiviteten, 
spesielt i forhold til omkringliggende bebyggelse. 

Veg- og trafikktekniske forhold Vurdere og avklare kryssløsning ved fylkesveg, 
frisiktsforhold, parkeringsbehov og vegstandard. 

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhets- 
analyse, jf. pbl. § 4.3 

Det skal utarbeides ROS-analyse for 
detaljreguleringsplanen.  
Dette innebærer tema som; virksomhetsbasert sårbarhet, 
infrastruktur, trafikkforhold /trafikksikkerhet, med mer.  
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Kunngjøring av planarbeid og høring av planprogram Januar 2019 
Merknadsbehandling planprogram fra varsel om oppstart Mars 2019 
Fastsetting av planprogram April 2019 
Planarbeid og utredninger Januar-Mai 2019 
Høring av planforslag Juni-August 2019 
Merknadsbehandling September 2019 
Sluttbehandling og vedtak av planforslag Oktober 2019 

 

 

4.2. Medvirkning og informasjon 

Regelverket for planlegging etter plan- og bygningsloven, sikrer betydelig åpenhet og medvirkning i planprosessen. 
Gjennom høring og offentlig ettersyn av planprogrammet gis det mulighet til å påvirke hvilke problemstillinger som 
skal utredes i planarbeidet.  
 
I tillegg kommer vanlig høring og offentlig ettersyn av planforslaget når dette foreligger.  
 
Reguleringsplanarbeidet vil skje i samarbeid med Stor-Elvdal kommune som ansvarlig myndighet, og direkte 
berørte parter for planområdet. Det legges opp til et åpent informasjonsmøte når utkast til reguleringsplan 
foreligger. 
 

 
 

Figur 4: Utsnitt fra Norge i bilder, med dagens flystripe markert med rød stiplet strek. 
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