
 

Til 
Offentlige instanser, berørte grunneiere, naboer og  
organisasjoner. 
 
 
 
 
Dato:   03.09.2018 
Vår ref.:  37667/hb/ph 
 
 
ÅMOT KOMMUNE: 
Detaljregulering av Skramstadsætra - Rostadsæterveien 

- Varsel om oppstart av regulering 
- Forslag til planprogram 

 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsarbeid. Planen vil 
bli utarbeidet som detaljreguleringsplan, jfr. pbl § 12-3. Det varsles også om at forslag til 
planprogram legges ut til offentlig ettersyn/høring.  
 
Bakgrunn: 
Skramstadseter grunneierlag ønsker å utarbeide en detaljreguleringsplan for området 
Skramstadsætra – Rostadsæterveien i tråd med føringene som fremkommer i kommuneplanens 
arealdel for Åmot 2016 – 2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planen navnes: Detaljregulering av Skramstadsætra – Rostadsæterveien 
 
Tiltakshaver: Skramstadseter grunneierlag 
 

Kart 1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel hvor områdene/planene R92, BKB2, R9, BKB4 og 
del av R71 inngår i planområdet. 
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Plankonsulent: Feste NordØst as, postboks 33, 2540 Tolga. 
 
Avklaringer/føringer for planarbeidet: 
Det er gjennomført oppstartsmøte med Åmot kommune den 23.08.2018. Det ble i møtet konkludert 
med at administrasjonen ønsker oppstart av reguleringsarbeidet, jf. møtereferat 23.08.18.  
 
Planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel for Åmot 2016 - 2030.  
I kommuneplanens arealdel omfattes planområdet av eksisterende reguleringsplan R92-
Skramstadsætra hytteområde, BKB2 (kombinert formål for fritidsbebyggelse og fritids- og 
turistformål), eksisterende reguleringsplan R9-Åsmora hytteområde, BKB4 (Kombiner formål 
infiltrasjonsanlegg og massetak), samt deler av eksisterende reguleringsplan R71- Birkebeinerløypa. 
 
Det ble i oppstartsmøtet avklart at det er krav om å gjennomføre en konsekvensutredning (KU) etter 
vedlegg II i KU-forskriften.  
Planprogram for utredningsarbeidet følger som vedlegg. 
 
Planområdet er på ca. 14704 daa og er avgrenset i henhold til føringer i kommuneplanens arealdel 
H810_1 – gjennomføringssone (område med krav om felles planlegging) og de ovenfor omtalte 
reguleringsplanene. 
 
Ferdig plan vil omfatte plankart og bestemmelser, samt planbeskrivelse med KU og ROS-analyse. 
 
Formålet med planarbeidet er blant annet: 

• Legge til rette for nye områder for fritidsbebyggelse med klima- og miljøprofil 
• Fortetting av eksisterende områder med fritidsbebyggelse 
• Etablering av infrastruktur som vann- og avløp, veg og elektrisitet 
• Etablering og sikring av stier og løyper for kanalisering av ferdsel 
• Etablering og sikring av grøntarealer 
• Uttak av grusmasser i tilknytning til avløpsrenseanlegg / infiltrasjonsanlegg 
• Sikring av sæterområder, beite- og landbruksinteresser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kart 2: Planområdets avgrensning er basert på kommuneplanens arealdel for Åmot kommune. Antatt 
planavgrensning er vist med rød stiplet strek.  
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Planprosess: 
Nødvendige avklaringer og medvirkning i planprosessen sikres gjennom tett samarbeid mellom 
tiltakshaver, konsulent og kommune.  
Det vil i løpet av planprosessen avholdes et åpent informasjonsmøte for presentasjon og diskusjon av 
planforslaget. 
 
 
Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 22.10.2018 til: 
Feste NordØst AS, landskapsarkitekter mnla, Postboks 33, 2540 Tolga, eller til e-post: hb@feste.no.  
 
 
 
Annonsering om oppstart av reguleringsplanarbeidet blir kunngjort i avisen Østlendingen 05.09.2018. 
I tillegg er dette oppstartsvarselet (bl.a. med kartfil og referat fra oppstartsmøte) tilgjengelig på 
hjemmesidene til Feste NordØst as – www.feste.no  - aktuelt - varsel om oppstart, og Åmot kommune 
– www.amot.kommune.no  
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 

 
Helge Bakke      Petter Hermansen   
Prosjektleder      Kvalitetssikrer 
   
 
 
 

mailto:hb@feste.no
http://www.feste.no/
http://www.amot.kommune.no/
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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER 
Jf. pbl § 12-8 
Jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl (FOR-2017-12-08-1950) 

 
Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.  

Plantittel:  Detaljregulering av Skramstadsætra-Rostadsæterveien 

Plantype:  

 

 
 Områderegulering 
 Detaljregulering 
 Endring av reguleringsplan 

            Gjeldende plan:       
 Mindre endring av reguleringsplan. 

            Gjeldende plan:       

 

Eiendom (gnr./bnr.):  Se vedlagte adresseliste med kart. 

Planavgrensning: 

 

 
 Se vedlagt kartutsnitt 
 Sosi - fil av plangrense sendes kommunen, sammen med varsel om 

oppstart 
 
Merknader: 
      

 

Saksnummer:  2018/949 Planid:   20180500 

Saksbehandler:  Marie Anderzén 

Planinitiativ mottatt:  06.08.2018 

Møtested:  Heksedansen, Rådhuset Møtedato:  23.08.2018 

Møtedeltakere:  

Oppdragsgiver: Skramstadseter grunneierlag v/Halvor Dahle Meland, Ole Bakmann 

 
Regulant: Feste Nordøst as, v/Helge Bakke og Petter Hermansen 

 
SÅTE kommune: 
 

Åmot kommune v/Kristoffer Låg, Caroline Sand, Marie Anderzén 
 

Andre: Skramstadseter Fjellstue v/Falko Müller-Tyl og Nicolai Flatner 
Wenche Elisabeth Kjærnes Hanssen 
Hans Oskar Arnestad Fossum 
Johan Teige  
 

 

1. Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å:  

Oppgradering av eldre planer til dagens krav og 
forskrifter. 

Fortetting av fritidsboliger og tilrettelegging av nye 
områder for fritidsboliger med klima og miljøprofil. 

Sikring av sæterområder, regulering av veger, 
vann- og avløpsanlegg, masseuttak, grøntarealer 
og løyper.  

 

Merknader: 

Detaljreguleringsplanen vil bygge på bestemmelser og føringer i 
kommuneplanen.  
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2. Planstatus for reguleringsområdet  

Plan:  
 Fylkes(del)plan  
 Kommuneplanens arealdel 
 Kommunedelplan  
 Reguleringsplan  

 
 

 Bebyggelsesplan  
 Pågående planarbeid i området 
 Andre planer/vedtak  

 

Plannavn:                                                            
      
20150300 Kommuneplanens arealdel  
      
20101800 Skramstadsætra hytteområde 
198547 Åsmora hytteområde 
2009150 Birkebeinerløypa (deler av planen) 
      
      
      

Vedtaksdato: 
      
11.04.2018 
      
22.06.2011 
13.12.1985 
15.04.2009 
      
      
      
 

 
Annet planarbeid som kan ha betydning for utarbeiding av planforslaget: 

 Kommuneplanens samfunnsdel  
 Klima- og energiplan 
 Kulturminneplan 
 Sentrumsplan 
 Hovedplan for vann og avløp 
 Annet – hva: 

 
Opplysninger: 
Kommunens arealplaner ligger ute på: 

http://www.amot.kommune.no/tema/samfunnsutvikling/plan-byggesak-geodata/oppmaling/Sider/Kartportal.aspx 

 
Aktuelle statlige planretningslinjer: 

 FOR-2014-09-26-1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 FOR-2011-03-25-335 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen 
 FOR-2009-09-04-1167 Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
 T-2/08 Om barn og planlegging 

 
 T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
 T-1442 2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.pdf 
 Andre 

 
Merknader: 
      

 
 Planforslaget vil samsvare med overordnet plan. 
 Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan. 

 
Merknader: 
      

 

 
Konsekvensutredning (KU) – samfunnssikkerhet – sårbarhetsanalyse (ROS) 

 Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, vedlegg I og II. 
 Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart. 

 
 Krav om planbeskrivelse og konsekvensvurdering etter pbl. § 4-2. 
 Krav om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse etter pbl. § 4-3.  
 Det er enighet om utarbeidelse av planprogram. 

 
Merknader: 
      

 
Opplysninger: 
Sjekkliste ROS-analyse for SÅTE: 
Se vedlegg 5 i startpakke for utarbeidelse av reguleringsplaner.  
 
Eksempel på relevante vurderingsområder ved ROS-analyse:  
Se vedlegg 7 i startpakke for utarbeidelse av reguleringsplaner.  

http://www.amot.kommune.no/tema/samfunnsutvikling/plan-byggesak-geodata/oppmaling/Sider/Kartportal.aspx
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2014-09-26-1222
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-03-25-335
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-03-25-335
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-09-04-1167
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2008/t-2-08.html?id=516949
https://www.regjeringen.no/contentassets/3b1e1d20ee364e61ab2949814a9212ca/t-1520.pdf
file://///asp-fil02/felles/Driftsorganisasjon/SÅTE%20GIS/Faggrupper/Plan/Oppstartsmøtemal%20dokumenter/T-1442%202016%20Retningslinje%20for%20behandling%20av%20støy%20i%20arealplanlegging.pdf
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap veileder for ROS-analyse: 
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-til-helhetlig-risiko-
og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen.pdf  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap veileder for samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging: 
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf  

 

3. Kommunale vedtekter og retningslinjer for planområdet 

Kommunale vedtekter 

 Vedtekter for skilt og reklame 

 

Merknader: 

      

 Vedtekter/arealplanbestemmelser for 
tilknytning til fjernvarme 
 

      

 Kommunale retningslinjer/ målsetninger       

 Bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplanens arealdel 

 
      
 
 

 

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av 
planarbeidet. Varslet skal inneholde: 

1. Oversiktskart som viser planområdets 
beliggenhet. 

2. Kart med avmerket planavgrensning.  
3. Brev til grunneiere, berørte naboer, offentlige 

etater og andre berørte interesser, som 
orienterer om planforslaget, dagens og 
fremtidig planstatus og formål.  

4. Planprogram (dersom planen skal 
konsekvensutredes). 

   Forslagsstiller er kjent med maler for 
kunngjøring og varslingsbrev samt 
varslingsliste/adresseliste 

Merknader: 
      
 

Opplysninger: 
Nyeste SOSI-versjon/standard av plangrensen må sendes SÅTE 
kommunen i god tid før varsel om oppstart for innleggelse i 
forslagsbasen til PlanDialog. 

Annonse og brev for varsel om oppstart sendes SÅTE kommunen 
for gjennomsyn og kunngjøring på kommunens internettsider.  

Mal for varsel om oppstart finnes i Startpakken for SÅTE: 

 

 

5. Informasjon og medvirkning i skissefasen 

 

 Regulanten annonserer varsel om oppstart i 
minst en avis, gjerne også på egen 
internettside. Annonse på kommunens 
hjemmeside kommer i tillegg.  

 

Merknader: 

      

 

 Informasjonsmøte  

Merknader: 

      

 
Opplysninger: 
I større reguleringssaker kan det aktuelt å avholde et folkemøte 
så tidlig som mulig i planprosessen. 

I planer med konsekvensutredning vurderer kommunen om det 
skal gjennomføres et offentlig møte om plansaken før 
planprogrammet vedtas, jf. forskrift om KU § 15 tredje ledd. 

 
 Informasjon og medvirkning på internett - 
Digital PlanDialog (ikke operativ) 

 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-til-helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-til-helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
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Link til mer informasjon finnes her;  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/regul
eringsplanveileder/1-oppstart-og-medvirkning/14-medvirkning-i-
planprosessen.html?id=613887 

 

6. Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet – foreløpig vurdering  

 
Planfaglige vurderinger: 

 
Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med 
planarbeidet 

 
 Naturgrunnlag:  

 
Grunnforhold, helningsgrad, solforhold, vegetasjon, topografi, 
geologiske ressurser 
 

 
      

 Overvannshåndtering  
 
Utredning av påvirkning også utenfor planområdet 

 
 Klima (tilpassing/påvirkning) 

 

 
 Lokaliseringsfaktorer, avstand til: 

 
Skole, servicetilbud, friluftsområder/friområder, kollektivtilbud 

      
 
Overvannshåndtering må løses innenfor planområdet 
 
      
 
 
 
      

 
 Fortetting 

 

 
      

 
 Grøntstruktur 

 
Gjennomgående i tettbebygd strøk 

 
      

 
 Landskap 

 
Virkning, 3d presentasjon  

 
      

 
 Estetikk og byggeskikk 

 
Nær- fjernvirkning, tilpasning til eksisterende omgivelser, 
utnyttelsesgrad, byggehøyder 

 
      

 
 Avfallshåndtering 

 
Avklare løsning for avfallsboder og lignende  

 
      

 
 Trafo / linjenett 

 
Avklare plassering trafo, krav til ledninger i bakken 

 
      

 
 Senterstruktur 

 
Forsterke en god senterstruktur 

 
      

 
 Økonomi 

 
Realisering - behov for offentlige midler 
 

 
      

 
Landbruksfaglige vurderinger: 

 
Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med 
planarbeidet 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/1-oppstart-og-medvirkning/14-medvirkning-i-planprosessen.html?id=613887
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/1-oppstart-og-medvirkning/14-medvirkning-i-planprosessen.html?id=613887
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/1-oppstart-og-medvirkning/14-medvirkning-i-planprosessen.html?id=613887
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 Landbruk 

 
Langsiktig produksjonspotensial, arealtap, arrondering og drift 
for landbrukseiendommer, alternativ til omdisponering, 
jordvern/samfunnsinteresser, ulemper som kan gi restriksjoner 
på drift 

 
Jakt og beite, her bør det utarbeides bestemmelser som ivaretar 
disse interessene.  

 Virkeområde jord- og skogbruksloven 
 

Delings- og omdisponeringsbestemmelser 

 

      

 
Miljøfaglige vurderinger: 

 
Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med 
planarbeidet 

 
 Biologisk mangfold / Naturområder 

 
Vernet område, voksesteder for sjeldne / sårbare eller trua 
arter og samfunn, fremmede arter, prioriterte arter og utvalgte 
naturtyper, kvartær- eller berggrunnsgeologisk interesse, 
inngrepsfrie naturområder. Gyte-, vekst- og leveområder for 
fisk 

 
      

 
 Vassdragsforvaltning 

 
Strandsone, flom, isgangssikring 

 
      

 
 Friluftsinteresser 

 
Løyper og stier, fri ferdsel til vassdrag, fiske, rasteplasser 

 
      

 
 Viltinteresser 

 
Vilttrekk, leveområder, sjeldne/sårbare eller trua arter 

 
      

 
 Vannforsyning, avløpsforhold 

 
Grunnforhold 

           
                                            

 
 Forurensning 

 
Luft og støy fra eksisterende og planlagte tiltak, forurenset 
grunn, drikkevannskilder, svevestøv fra eksisterende og 
planlagt tiltak 

 
      

 
 ENØK 

 
Energifleksible varmesystemer, fjernvarmeområde 
 

 
      

 
Kulturlandskap og kulturminner: 

 
Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med 
planarbeidet 

 
 Kulturlandskap  

 
Landskapsverdi, grense mellom by og landbruksareal 

 
      

 
 Kulturminner  

 
Automatisk freda kulturminner, vedtaksfreda kulturminner, 
bevaringsverdige bygninger og miljøer inkludert SEFRAK og 
nyere tids kulturminner  
 

 Er det nødvendig å ta kontakt med 
Fylkeskommunen? 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
Kan være nødvendig å kartlegge kulturminner i større grad.  
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Samfunnssikkerhet og beredskap jf. pkt. 2  

 
Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med 
planarbeidet 

 
 Naturbasert sårbarhet 

 
Ras, skred – stein, jord, leire, snø, flom, radon, 
høyspentstrekk, krav til brannvann 

 
      

 
 Virksomhetsbasert sårbarhet 

 
Brann/eksplosjon, kjemikalie utslipp  oa., lagringsplasser for 
farlige stoffer, deponering/destruksjon av avfall og gamle 
fyllplasser, forurenset grunn, transport av farlig gods, 
elektromagnetiske felt fra kraftledninger 

 
      

 
 Infrastruktur 

 
Vegtrafikk/transport nett, luftfart/flyplasser, jernbane 
 

 
      

 
Barn, unge, eldre og funksjonshemmedes 
interesser  

 
Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med 
planarbeidet 

 
 Ute- og oppholdsarealer 

 
Krav til størrelse, utforming, kvalitet, egnethet for lek og 
opphold (solfylt, vindskjermet, god vegetasjon, bevisst utformet 
i forhold til terreng og klima, trafikksikker, uten forurensning), 
variert mhp. ulik type lek, ulike årstider, tilgjengelighet, helse- 
og sikkerhetsmessige forhold, totalvurdering av behov, tap av 
bestående/egnet lekeareal (nære friluftsområder, åpne 
plasser, barnetråkk, 100m skogen), alternativer til å 
opprettholde bestående lekeareal, avsatt erstatningsareal 

 
      

 
 Lekeplass 

 
 Områder for allmennheten 

 
Universell utforming, tilgjengelighet 

 
      
 
      

 
 Utomhusplan 

 
Viser eksisterende vegetasjon, nyplanting, parkering, gangvei, 
stigningsforhold og uteplasser 
 

 
      

 
Veg- og trafikk tekniske forhold 

 
Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med 
planarbeidet 

 
 Trafikkforhold 

 
ÅDT, parkeringskapasitet, fører tiltaket til økt trafikk og/eller 
transport, etablering langs høytrafikkert vegnett 

 
      

 
 Trafikkplan / vegutforming 

 
Vegbredder, grøfter, fortau/gang- og sykkelfelt, 
fotgjengerkryssinger, høydeforhold, areal for snøopplag, 
tilstrekkelig areal til offentlig vegformål, kryss/avkjøringer – 
frisiktsoner, byggegrenser, belysning 

 
      

 
 Avkjørsler og kryss 

 
Trafikksikkerhet og trafikkavvikling i forhold til kryss 

 
      

 
 Kollektivtrafikk 
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Tilrettelagt kollektivtrafikk, busslommer, leskur, universell 
kollektivløsning 

 
 Trafikksikkerhet 

 
Strekning skole/barnehage, lekeareal/oppholdsareal, 
bussholdeplasser/ kollektivtilbud, nærbutikk, boligområder 
 

 
      

 
 Vegkategori 

 
Legges det opp til ny privat veg, kommunal veg 
 

 
      

 

7.  Krav til planforslaget – innhold og materiale 

 Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser. 

1. Plankart (pdf-fil i riktig målestokk, og nyeste 
SOSI-versjon/standard + høydegrunnlag) 

2. Vegskjæringer/fyllinger skal vises i plankartet. 

3. Reguleringsbestemmelser (pdf og word-fil). 

4. Kopi av kunngjøringsannonse og dato i avisa. 

5. Kopi av varslingsbrev. 

6. Kopi av varslingslisten. 

7. Kopi av innkomne merknader ved oppstart. 

8. Planbeskrivelse, jf. pkt. 6 planfagelige tema  

 Illustrasjonsmateriale. 

 ROS-analyse 

 Lengde- og tverrprofil for vegene. 

 Illustrasjon for tomter i bratt terreng (tverrsnitt – 
profiler for eksisterende og nytt terreng) 

 Spesielle utredningsbehov/tilleggsrapport. 

Merknader: 
      

 
Opplysninger: 
Det må være samsvar mellom SOSI- og PDF-fil.  
Rammer for bestemmelsenes innhold og utforming finnes på 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/regul
eringsplanveileder/6-bestemmelser/63-bestemmelsenes-
innhold.html?id=622426 
 
Sjekkliste for detaljert planbeskrivelse finnes på 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/regul
eringsplanveileder/sjekkliste-for-planbeskrivelse-
detaljert.html?id=629554 
 
Alle merknader til oppstartsvarselet skal kommenteres og 
vurderes av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 
 
Ved utbygging bør det tilstrebes størst mulig massebalanse. For å 
unngå unødige skjæringer og fyllinger bør derfor vegene 
planlegges/stikkes ut av fagpersonell og måles inn. Nye tomter 
bør også stikkes ut i terrenget og måles inn. Nøyaktighet +/- 2 
meter. For enkelte koordinatfestede områder kan det stilles krav 
til utarbeidelse av tomtedelingsplan i SOSI-format for et oppgitt 
maksimum antall tomter.  
 

 

8. Kart 

 

Grunnkart 

 Kommunen kan levere digitalt grunnkart (Euref 
89). 
 Det er behov for tilleggsoppmålinger (er det 
entydige grenser i området?). 
 Det anbefales oppmåling av plangrensen. 

 

 
Merknader: 
      
 
Opplysninger: 
Grunnkart bestilles via Infoland:  
https://infoland.ambita.com/#/ 
 
Det må oppgis hvilket høydegrunnlag som er brukt. 

 
Nasjonale produktspesifikasjoner finnes her: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-
_og_bygningsloven/kart--og-planforskriften-.html?id=570324  
 

Plankart 

 Digital fremstilling i nyeste SOSI-versjon skal 
godkjennes av kommunen før planforslaget 
kan regnes som komplett 

 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/6-bestemmelser/63-bestemmelsenes-innhold.html?id=622426
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/6-bestemmelser/63-bestemmelsenes-innhold.html?id=622426
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/6-bestemmelser/63-bestemmelsenes-innhold.html?id=622426
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/sjekkliste-for-planbeskrivelse-detaljert.html?id=629554
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/sjekkliste-for-planbeskrivelse-detaljert.html?id=629554
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder/sjekkliste-for-planbeskrivelse-detaljert.html?id=629554
https://infoland.ambita.com/#/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
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9. Gjennomføring 

 

Kommunaltekniske anlegg 

 

Merknader: 

 Krav om godkjente tekniske planer (vei, vann 
og avløp). 

Sendes ut på høring sammen med reguleringsplanen. (som 
vedlegg) 

 Krav om godkjent utomhusplan.       

 Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg. 

 
      
 

 

Aktuelle rekkefølgekrav 

 Kjøreveg 

 Gang- sykkelvei / fortau 

 Vann- og avløpsnett 

 Høyspentledninger 

 Annet 
 

 

Merknader: 
 
      
 
 
 
 
Sti og løypenett  

 
Utbyggingsavtale 

 
Merknader: 

 Forslagsstiller ønsker å inngå 
utbyggingsavtale. 

      

 Det skal forhandles utbyggingsavtale med 
kommunen parallelt med planprosessen. 
 

      

 

10. Kommunens foreløpige vurderinger og føringer 
 

 Anbefaler oppstart av planarbeid. 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet. 

 Reguleringsspørsmålet legges fram for relevant planmyndighet/politisk utvalg etter forslagsstillers 
ønske, jf. plan og bygningslovens § 12 – 8 

 
Merknader: 
      

 

 

11. Framdrift 

 
 Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett 
planforslag er mottatt til første vedtak i saken er maksimalt 12 uker. 

 Forslagsstillers planlagte dato for varsling av oppstart: slutten av August 2018 

 Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag: Januar 2020 

 Høringsfrist er minimum 6 uker. 

 Kommunen sender SOSI-fil til kontroll. Forslagsstiller retter eventuelle feil. 
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12. Gebyr 

 
 Ved detaljregulering: 
Behandling av planforslaget vil bli ilagt 
gebyr etter kommunens betalingsregulativ 
for saksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. 
 Planforslaget går ikke til kommunal 
førstegangsbehandling før fullstendig gebyr 
er innbetalt. 
 

 
Fakturagrunnlag:  
Enkel plan – 48 000,- 
Planprogram – 24 000,-  
 
 

TOTALT                                 Kr.      72 000,- 
  
* Gebyrer for 2018 er lagt til grunn. 

 

 
                       For kommunen:  
 
                       For forslagsstiller:  
 

 
 Fakturaadresse: 

Navn:      Skramstadseter grunneierlag, c/o Vekstra PeTo AS 
Adresse: Tollef Kildes gate 2  
Postnr.:   2450 Rena  

 

 

13. Bekreftelser  

 
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet 
oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette 
har vært mulig, på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet, og etter interne kommunale avklaringer. 
 
Naboprotester, protester fra berørte organisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om 
endring av prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet. 
 
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, og uten at det er avtalt nytt tidspunkt for 
innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode avslutte saken. 
 
 
Sted, dato       
 
For kommunen: 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
 
 
 
Referatet er godkjent og mottatt.  
 
Sted, dato       
 
For forslagsstiller:  
 
 
 
 
 
…………………………………………………….. 
 
 
 

 
Versjon datert 21.03.2018 
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1. BAKGRUNN 

1.1. Hensikten med planarbeidet  

Hensikten med planarbeidet er  
• å legge til rette for nye områder for fritidsbebyggelse med klima- og miljøprofil  
• fortetting av eksisterende områder med fritidsbebyggelse  
• etablering av nødvendig infrastruktur som vann- og avløp, vei og elektrisitet  
• etablering og sikring av stier og løyper med tanke på å kanalisere ferdsel  
• etablering og sikring av grøntarealer 
• uttak av masser i tilknytning til avløpsrenseanlegg / infiltrasjonsanlegg 
• sikring av sæterområder, beite- og landbruksinteresser.  

 
Gjeldende, eldre reguleringsplaner vil bli gjennomgått og oppgradert i henhold til dagens regelverk og krav.  
 
Planarbeidet vil skje innenfor rammene av vedtatt arealbruk i overordnet plan, kommuneplanens arealdel for 
Åmot 2016- 2030.  
 

1.2. Planområdet  

Planområdet er på totalt 14704 daa og omfatter eksisterende turisme- og hyttebebyggelse ved 
Skramstadsætra, samt nye byggeområder (kombinerte formål) bl.a. for fritidsbebyggelse videre mot øst. 
Planområdet er avsatt til følgende formål i arealdelen:  

• BKB2 - kombinert formål for fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål, med krav om detaljregulering 
(ca. 2131 daa). 

• BKB4 - kombinert formål for infiltrasjonsanlegg og massetak, med krav om detaljregulering (ca.1165 
daa). 

 

 

 
 

Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel hvor områdene/planene R92, BKB2, R9, BKB4 og del av R71 
inngår i planområdet.  
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Detaljreguleringen vil erstatte følgende reguleringsplaner som er gjeldende foran arealdelen: 
• R92, Plan.ID 20101800 – Vedtatt reguleringsplan for Skramstadsætra hytteområde (ca. 9136 daa). 
• R9, Plan.ID 198547– Vedtatt reguleringsplan for Åsmora hytteområde (ca. 2254 daa). 
• Del av R71, Plan.ID 2009150– Vedtatt reguleringsplan for Birkebeinerløypa, vil inngå i BKB4. 

 
Planområdet ligger i lia nedenfor Dølfjellet og Engulvfjellet og er sør- og østvendt. Planområdet domineres av 
skogsområder med innslag av myr. Deler av området har eksisterende fritidsbebyggelse og sætrer. I tillegg 
finnes en del utbygd infrastruktur i form av veier, turløyper og vannanlegg. 
 

1.3. Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 

Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) 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 kan eller skal 
utarbeides et forslag til planprogram, som etter høring fastsettes av ansvarlig myndighet.  
 
I plansaker vil dette normalt være kommunen som planmyndighet. 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. 
 

1.4. Avklaringer ved planoppstart 

Et såkalt planinitiativ, der Skramstadseter Grunneierlag som forslagstiller gjør rede for sine ønsker med 
planarbeidet, ble sendt Åmot kommune 06.08.18. Planinitiativet dannet grunnlaget for gjennomgang av saken i 
oppstartsmøtet, som fant sted 23.08.18. Oppstartsmøtet avklarte hvilke tema som skal vurderes og utredes, 
organisering av planprosessen, forventet framdrift og behandlingsmåten. Det ble i oppstartsmøtet avklart at 
det er krav om å gjennomføre en konsekvensutredning etter vedlegg II i KU-forskriften. Det vil bli utført ROS-
analyse som del av planarbeidet.  
 
Kommunen anbefaler at det settes i gang reguleringsplanarbeid.  
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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. 
 
Kulturminneloven (1978) 
Lov om kulturminner (kulturminneloven) er det sentrale lovverket for beskyttelse av kulturminner og 
kulturmiljøer. Det sterkeste virkemiddelet er fredning. 
En rekke faste kulturminner er fredet direkte i loven (automatisk fredete kulturminner). Det finnes også 
hjemler i den for å frede utvalgte kulturminner gjennom enkeltvedtak (vedtaksfredete kulturminner). Løse 
kulturminner og skipsfunn er også beskyttet i loven. 
Kulturminneloven har også særskilte bestemmelser om blant annet saksbehandling, utførsels- og 
innførselsforbud, og hvilke konsekvenser brudd på loven kan få. 
 
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven 2009) 
Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i 
samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. 
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta ulike hensyn; verdiskaping og næringsutvikling, 
naturgrunnlag for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv, omgivelsene og nærliggende områder under drift, 
miljømessige konsekvenser av utvinningen og langsiktig planlegging for etterbruk og tilbakeføring av 
uttaksområder. 
Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Formålet med planretningslinjene er å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp, gjennom mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Retningslinjen skal legges 
til grunn ved kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven.  
 
Et stort dilemma ved utbygging av fritidsboliger og utvikling av turisme er at det i utgangspunktet fører til økt 
transportbehov og økte klimagassutslipp. Derfor er det viktig å forsøke å legge opp til en utbygging som er så 
klima- og energivennlig som mulig. Det kan være store miljøgevinster knyttet energieffektivisering, dvs. å legge 
opp til ny utbygging som krever minst mulig energi til oppvarming, har energiforsyning og byggematerialer som 
er basert på fornybare energikilder, og er arealeffektiv. Det er også mulig å legge til rette for mer miljøvennlige 
transportmåter enn privatbil til og fra utbyggingsområdet.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442 2016) 
Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger 
støyproblemer. Forebygging gjennom riktig arealbruk er sannsynligvis det mest kostnadseffektive tiltaket mot 
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støy. Planlegging av ny, såkalt støyømfintlig bebyggelse som fritidsboliger, skal tilfredsstille fastsatte 
grenseverdier i retningslinjen. Videre vil retningslinjen komme til anvendelse for eksisterende boliger og 
fritidsboliger som ligger langs atkomstveiene til planområdet og som kan få økt belastning av veitrafikkstøy.  
 
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 plan for Rondane – Sølnkletten, 2013 (Villreinplanen). 
Målet med de regionale planene er å få fastsatt en langsiktig og helhetlig arealforvaltning for fjellområder som 
er spesielt viktige for bevaring av villrein, og som balanserer vernehensyn og brukshensyn. Planene skal forene 
mål om lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål om å sikre villreinens leveområder. De aktuelle 
fjellområdene skal forvaltes som landskap der kultur- og naturressursene, næringsmessig utnytting og friluftsliv 
sikres og gjensidig utfyller hverandre.  
 
Villreinplanen har gitt tydelige og markante føringer for den arealbruken som nå er vedtatt i gjeldende arealdel, 
nettopp i dette området.  
 
            
    
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

I arealdelen er området vest for grensa i D-området vist med hensynssone H560_5, hvor det kan tillates tilbygg, 
uthus og anneks innenfor en øvre ramme på BRA=120 m2. Området øst for grensa omfattes av hensynssone 
H560_6, som åpner for nye byggeområder og fritids-/turistformål med krav om felles, helhetlig regulering. 
 

2.3. Kommunale føringer  

Kommuneplanens samfunnsdel; Åmot mot 2030.  
Planen ble vedtatt i 2015 og har målsettinger (strategiske hovedgrep) som innebærer både bærekraftig, 
kunnskapsbasert utvikling, offentlighet, samarbeid og kommunikasjon, samt ressursstyring og samordning.  
Planen definerer ut fra dette fire satsingsområder, der lokal verdiskaping og innovasjon inngår.  
 
Videreutvikling av turisme og reiseliv i Åmot Vestfjell inngår i arealstrategiene til samfunnsdelen.  

 

Utsnitt fra regional plan viser at Åmot 
Vestfjell ligger i sone 3 (gråfarget figur-
D) – utviklingssone i randområdene. 
Sonen er todelt med rød grense. I 
området vest for grensa skal gjeldende 
reguleringsplaner fortsatt gjelde, samt 
eksisterende områder for fritids-
bebyggelse. I området øst for grensa 
prioriteres nye byggeområder med krav 
om regulering. I forbindelse med 
utvikling innenfor sonene, bør 
kanalisering av ferdsel ledes bort fra 
villreinområder i nord og vest. 
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Klima- og energiplan for Åmot kommune 
Planen ble vedtatt i 2009. Formålet med planen var å lage en samlet oversikt over hvordan kommunen 
planlegger sin virksomhet i forhold til energi- og klima. Planen har målsettinger om økt bioenergiproduksjon, 
utvikling av fjernvarme, energiøkonomisering, mer miljøvennlig transport og arealplanlegging. Formuleringene 
om arealplanlegging er i første rekke knyttet til kompakt bolig- og tettstedsutvikling som reduserer 
transportbehov.  
 
For utvikling av nye hytteområder nevnes tiltak som god terrengtilpasning og orientering som optimaliserer 
solinnstråling og passiv oppvarming, miljøvennlige oppvarmingsløsninger, redusert energibruk (materialbruk og 
isolasjonsmengde), boligstørrelse.  
 
Planen peker også på betydningen av gode kollektivforbindelser med tog og buss til Rena. Stadig flere reiselivs- 
og hyttedestinasjoner legger til rette for at det skal være mulig å reise kollektivt helt fram. God 
kollektivforbindelse til Rena er en viktig forutsetning for å kunne utvikle slike løsninger (eks. bestillingsløsninger 
for minibuss / maxitaxi fra Rena stasjon).  
 
Kulturminneplan for Åmot kommune 
Planen ble vedtatt i 2018. Formålet med planen er å synliggjøre verdien av lokale kulturminner og kulturmiljø, 
og øke kunnskapen om hvordan de kan forvaltes. Kulturminneplanen skal brukes som et kunnskapsgrunnlag og 
verktøy for arealplanlegging. Et tiltak i planen er å etablere gode rutiner som sikrer dette. De viktigste 
kulturminnene innenfor reguleringsplanområdet, eller i reguleringsplanens influensområde, er også identifisert 
gjennom kulturminneplanen.  
 
 

3. UTREDNINGSTEMA 

Planprogrammet skal så langt det er mulig ut fra kjente forhold, avklare hvilke tema som må belyses og utredes 
som del av reguleringen. Hensikten med planprogrammet er å skape forutsigbarhet, samt å definere 
problemstillinger knyttet til den kommende reguleringen. 
 
I henhold til forskriften vil det bli lagt vekt på at utredningene i størst mulig grad skal benytte allerede 
eksisterende kunnskap/utredninger, slik at behovet for nye registreringer blir minst mulig. Kartportalene 
miljostatus.no, skrednett.no, kilden.nibio.no, askeladden.no, samt opplysninger fra Fylkeskommune, kommune 
og lokalkjente vil være viktige kilder for utredningene. 
 

3.1. Metode 

De ulike utredningstemaene gitt i planprogrammet vurderes. Konsekvensanalysen skal gjennomføres med 
utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kap.6, Ikke-prissatte konsekvenser. 
Håndbokens metode benyttes for å vurdere verdier, omfang og konsekvenser for temaene: 
 

• Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  
• Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller 

områdene, og graden av denne endringen. 
• Med konsekvens menes en avveiing mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. 

 
 
0-alternativet 
Tiltakets konsekvenser skal vurderes i forhold til referansealternativet, kalt 0-alternativet. Dette 0-alternativet 
er definert som den situasjonen man vil få i området dersom tiltaket ikke gjennomføres. Utgangspunktet for 
dette er dagens arealbruk, sammen med de reguleringsplaner som allerede foreligger og som uavhengig av 
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tiltaket vil påvirke utviklingen av området. Konsekvensene av tiltaket skal sammenholdes med forventet 
utvikling etter 0-alternativet. I dette tilfellet er det sannsynlig at planområdet fortsatt vil være et hytte-, sæter 
og utfartsområde med turløyper og skogbruk. 
 
 

3.2. Utredningstema 

 
TEMA DET SKAL REDEGJØRES FOR: 

Utredningstema  
Naturgrunnlag og egnethet for utbygging Det skal tidlig i planarbeidet gjøres en områdeanalyse, der 

grunnforhold, topografi (helning), solforhold, vegetasjon, 
arealbruk, etc. blir registrert. Analysen vil være premissgivende 
for det videre arbeidet med planlegging av området.   

Biologisk mangfold Naturverdiene i området skal gjennomgås og sammenfattes ut 
fra foreliggende registreringer (MiS) / rapporter og tilgjengelige 
databaser. Sammenfatningen vil danne grunnlag for å vurdere 
planforslagets konsekvenser for biologisk mangfold, jf. 
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  

Kulturlandskap/kulturmiljø/kulturminner Kulturlandskap, kulturmiljø og kulturminner innenfor området 
vi gjennomgås og sammenfattes ut fra tilgjengelig informasjon 
og foreliggende databaser (askeladden.no, kommunedelplan 
for kulturminner i Åmot) Planforslagets virkninger for 
kulturminneverdiene skal utredes. 

Primærnæring; jord- og skogbruk Verdier knyttet til jordbruk og skogbruk, spesielt beitebruk og 
jakt, skal registreres. Planforslagets virkninger for verdier 
knyttet til jord- og skogbruk skal utredes.  

Friluftsliv Dagens bruk av området i friluftlivssammenheng og 
eksisterende grønnstruktur skal registreres. Planforslaget skal 
legget til rette for tiltak som styrker friluftsliv, rekreasjon og 
opplevelser, og som kanaliserer ferdsel bort fra tilgrensende 
villreinområder i vest og nord. Planforslagets virkninger for 
friluftsliv skal utredes.  

Estetikk, landskapstilpasning og byggeskikk Planforslagets virkninger for landskapstilpasning og estetikk, 
samt planforslagets rammer for påfølgende 
byggesaksbehandling som sikrer god byggeskikk, skal utredes.  

Miljø- og klimatilpasning Planforslagets løsninger for miljø- og klimatilpasset utbygging 
skal beskrives. Virkninger for miljø- og klima skal utredes.  

Infrastruktur Det skal gjennom planforslaget finne fram til en felles løsning 
for vannforsyning og rensing av avløpsvann. Det skal legges 
opp til renseløsning for avløpsvann basert på infiltrasjon i 
grusforekomster lengst øst i planområdet. Annen infrastruktur 
som el-forsyning, veger og anlegg for avfallshåndtering skal 
også beskrives.  

Masseuttak Planarbeidet skal vurdere og beskrive muligheten for uttak av 
masser i tilknytning til områder som er aktuelle for infiltrasjon 
av avløpsvann. Massene kan benyttes som byggeråstoff internt 
i planområdet. Virkningene av eventuelle uttak skal utredes.  
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Trafikksikkerhet Trafikksikkerhet både internt i planområdet og i planens 
influensområde skal utredes. Det skal utarbeides en 
trafikkanalyse basert på trafikkanalysen i kommuneplanens 
arealdel, med fokus på virkninger for lokalveinettet fra Rv.3 til 
planområdet.  

Støy Det skal gjøres vurderinger av veitrafikkstøy langs 
hovedatkomstene til og internt i planområdet, samt støy fra 
eventuelt masseuttak.  

Flom Elva Skynna går like nord for planområdet. Det er flere mindre 
bekker innenfor planområdet. Planforslagets virkninger for 
flom skal utredes i henhold til generelle krav fra NVE.  

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

Det skal utarbeides ROS-analyse for detaljreguleringsplanen. 
ROS-analysen baserer seg på veiledere fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
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4. PROSESS 

4.1. Fremdrift 

Reguleringsprosessen legges opp i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Planprosess og 
konsekvensutredning vil foregå parallelt. 
 

Framdrift Dato 
Oppstartsmøte med Åmot kommune August 2018 
Kunngjøring av planarbeid og høring av planprogram Sept. - Okt. 2018 
Registrering av planområdet Sept. – Okt. 2018 
Fastsetting av planprogram November 2018 
Områdeanalyse Desember 2018 
Planarbeid og utredninger Jan.- Sept. 2019 
Innsending av planforslag til kommunal behandling November 2019 
Endelig vedtak av planforslag Mars 2020 

 
 

4.2.  Medvirkning og informasjon 

Regelverket for planlegging etter plan- og bygningsloven sikrer betydelig åpenhet og medvirkning i 
planprosessen. Det legges opp til medvirkning og informasjon i henhold til lovens minstekrav, dvs. varsel om 
oppstart og offentlig ettersyn av planforslag før sluttbehandling.  
 
I tillegg legges det opp til å invitere alle berørte parter til et informasjons- og dialogmøte underveis i 
planutarbeidelsen våren 2019, senest før planforslaget blir sendt inn til kommunal behandling.  
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