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HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN R48
ENVOLA
Saksnr.
18/12

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
22.03.2012

Vedlegg:
1. Plankart datert 14.2.2012
2. Bestemmelser datert 14.2.2012
3. Planbeskrivelse datert 14.2.2012
4. Risiko- og sårbarhetsanalyse, udatert
5. Konsekvensutredning fra kommuneplanens arealdel datert 30.11.2010
Ikke vedlagte dokumenter:
1. Innspill til varsel om oppstart datert 6.6-7.7.2011
2. Oppstartsvarsel datert 25.5.2011
3. Referat fra oppstartsmøte 20.5.2011
Bakgrunn for saken:
Feste NordØst as har på vegne av tiltakshaver/grunneier Bernt Sindre Bolstad oversendt
forslag til reguleringsplan for Envola. Formannskapet skal ta stilling til om planforslaget skal
legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Saksgang
Oppstartsmøte mellom kommunen, tiltakshaver og konsulent ble avholdt 20.5.2011 og det ble
varslet om oppstart 25.5.2011. Det kom inn 7 uttalelser til oppstartsvarselet, som er
oppsummert og kommentert på side 10 og 11 i planbeskrivelsen. Det ble avholdt et nytt møte
mellom kommunen og tiltakshaver/konsulent i februar for å gå gjennom planforslaget før det
ble oversendt kommunen 29.2.2012.
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Nærmere om planforslaget
Området er i kommuneplanens arealdel 2010-2022 avsatt til fritidsbebyggelse – framtidig med
kart-id F13 og ligger øst for Veslesetra langs veien mot Misterdalen. Det grenser til Sølen
landskapsvernområde i øst. Området som er avsatt i kommuneplanen er på 585 daa med
mulighet for å regulere inn inntil 20 hytter. Fylkesmannen/fylkeskommunen kommenterte
under høringen av kommuneplanen at området som var avsatt medførte en for stor arealbruk i
forhold til antall hytter og ønsket at området ble betydelig redusert i reguleringsplanen.
Forslaget som nå fremmes omfatter bare området nordøst for Misterdalsveien, med unntak av
én tomt inntil veien på andre siden, med et areal på ca. 260 daa og 20 hytter. Tomtene er
plassert i de mest skogkledte delene av dette området og er konsentrert i to «klynger».
Områdene nærmest landskapsvernområdet er avsatt til friluftsformål. Eksisterende skiløype
forbi/gjennom planområdet vil ikke berøres av utbyggingen. Det er vinterbrøytet vei fram til
parkeringsplassen ved Veslesetra.
Vannforsyning til hytteområdet skal sikres gjennom vannposter, som er inntegnet i plankartet.
Utredninger og konsekvenser av utbyggingen
Det er gjennomført en konsekvensutredning for området i forbindelse med kommuneplanens
arealdel. Utredningen peker på at området egner seg til fritidsbebyggelse, men at utbyggingen
burde konsentreres for å unngå forholdsvis stor arealbruk og stort inngrep i landskapet. Å
konsentrere bebyggelsen vil også redusere kostnadene til infrastruktur. Utredningen
konkluderer med at foreslått utbygging samlet sett gir en liten negativ konsekvens.
Tiltakshaver har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, som spesielt peker på risikoen i
forhold til beredskap. Det er 12 km til nærmeste brannstasjon og brannvann må fraktes til
området. Det vil legges til rette for veiatkomst for utrykningsbil, men vinterstid er det ikke
brøytet videre inn fra Veslesetra. Utover dette er det ikke knyttet spesiell risiko til tiltaket.
Rådmannens vurdering:
Konsekvenser av tiltaket og forholdet til kommuneplanen
Planforslaget er i tråd med bestemmelsene og avgrensingen i kommuneplanens arealdel.
Innspillene til oppstartsvarselet er delvis knyttet til forhold som allerede er avklart gjennom
revideringen av kommuneplanen, som plasseringen og størrelsen på området og antall hytter.
Det er tatt hensyn til uttalelser fra Fylkesmannen og Rendalen Renselskap ved at området er
betydelig redusert og tilnærmet alle tomtene er lagt nordøst for Misterdalsveien. Det minsker
de negative konsekvensene for rendalsrenen og medfører at utbyggingen ikke reduserer
inngrepsfrie naturområder. Samtidig er tomtene lagt inntil hverandre slik at arealbruken blir
mindre. Landskapsvirkningene blir også redusert ved at tomtene er lagt til de mest skogkledte
områdene, det er satt begrensninger i forhold til fargebruk og materialvalg og tatt med i
bestemmelsene at vegetasjonen i størst mulig grad skal bevares. Spesielt det at tomtene er
flyttet nordover er med på å dempe mulige konflikter.
Forholdet til naturmangfoldloven
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til
grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av
beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken.
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§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Planområdet er undersøkt i forhold til natur- og kulturverdier i Naturbase, artskart fra
Artsdatabanken, viltkart i kommunen, Miljøregistreringer i skog og inngrepsfrie naturområder
og det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter
2010, utvalgte naturtyper eller nær truede naturtyper på Norsk rødlisten for naturtyper 2011 i
eller i umiddelbar nærhet av planområdet. Så lenge utbyggingen begrenses til området nordøst
for Misterdalsveien som foreslått vil tiltaket heller ikke føre til tap av inngrepsfrie områder.
Planområdet grenser til Sølen landskapsvernområde, det er derfor viktig at det legges vekt på
å redusere landskapsvirkninger av tiltaket, slik det er gjort her. Rendalen Renselskap sine kart
over trekkrutene til rendalsrenen (se planbeskrivelsen for kart) viser at renen trekker gjennom
planområdet. Dette er imidlertid hensyntatt i størst mulig grad ved at tomtene er lagt nord for
og relativt nære Misterdalsveien.
Kravet om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er
dermed oppfylt og konfliktene med viktige naturverdier vurderes som minimale.
§ 9 Føre-var-prinsippet
Føre-var-prinsippet anses som mindre aktuelt i dette tilfellet da kunnskapsgrunnlaget er
oppdatert og det foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkningene av tiltaket på
naturmangfoldet. Tiltaket vil ikke medføre en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet og de negative virkningene på naturmangfoldet vurderes som mindre
vesentlige og akseptable i forhold til samfunnsverdien av tiltaket.
§ 10 Økosystemtilnærming, § 11 Kostnadene ved miljøforringelse og § 12 Miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder
Konsekvensene av tiltaket er vurdert gjennom revideringen av kommuneplanens arealdel i
sammenheng med eksisterende og andre framtidige tiltak. Det er konkludert med at
virkningene av dette tiltaket er akseptabelt i forhold til samfunnsverdien ved tiltaket gitt visse
forutsetninger som nå er oppfylt, også sett i sammenheng med andre tiltak som kan påvirke
naturmangfoldet i området. Det er ikke åpnet for andre nye hytteområder i nærheten, og
innenfor landskapsvernområdet vil det ikke komme nye større tiltak. Prinsippene vurderes
derfor å få liten betydning i dette tilfellet.
Rådmannens forslag til vedtak:
- Rendalen kommune, formannskapet, vedtar å legge forslag til reguleringsplan R48
Envola ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
- Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, jf. prinsippet
for offentlig beslutningstaking § 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i
konflikt med dette lovverket.

Behandling i Formannskapet 22.03.2012:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Formannskapet 22.03.2012:
- Rendalen kommune, formannskapet, vedtar å legge forslag til reguleringsplan R48
Envola ut til høring og offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
- Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, jf. prinsippet
for offentlig beslutningstaking § 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i
konflikt med dette lovverket.

