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Formål for- og grunnlag for silingsdokumentet 
Formålet med silingsdokumentet – kommunestyrets vedtak/føringer 

 

I silingsdokumentet presenterer arbeidsgruppa sin gjennomgang, og vurdering, av:  
 

1: Områder avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende arealplan.  

2: Nye arealinnspill.   
 

Med bakgrunn i vurderingen kommer arbeidsgruppa med en faglig anbefaling til kommunestyret for 

hvordan området/innspillet kan behandles i den videre planprosessen. 

 

Grunnlagsdokumenter 
Vurderingene som er gjort, og forslag til vedtak/føringer fra kommunestyret, er gjort med bakgrunn i 

følgende dokumenter:  

• Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023 – 2025, Fastsatt i formannskapet 14.10.2021 sak 

102/21 

• Spørsmål for politisk dialog og avklaring, revidering av kommuneplanens arealdel (datert 20.10.22) 

– dokument til kommunestyret 27.10.22. 

• Referat fra kommunestyremøte 27.10.2022 vedrørende prinsippavklaringer knyttet til revidering 

av kommuneplanens arealdel (datert 28.10.22) 

• Nytt/oppdatert kunnskapsgrunnlag vedrørende fareområder, biologisk mangfold og 

verneområder, samt overordnede nasjonale rammer og retningslinjer.  

• Innspill til varsel om oppstart og høring av planprogrammet fra regionale myndigheter. 

 

Silingskriterier 
Med utgangspunkt i dokumentene over, er følgende kriterier lagt til grunn for vurdering/siling av 

områder/innspill:  
 

1: Dyrka mark 

2: Fjellområde 

3: Infrastruktur 

4: Faresone 

5: Bygdenært 
 

Kommunestyrets oppgave 
Formålet er at kommunestyret nå gjør en første vurdering og utvelgelse av konkret framtidig arealbruk i 

kommunen.  

 

Kommunestyret har i følgende dokument mulighet til å gjøre tre ulike vedtak knyttet til de enkelte 

områdene:  

• Området avsatt i gjeldende kommuneplan videreføres uten nærmere vurdering. 

• Området avsatt i gjeldende kommuneplan/innspill til ny arealbruk konsekvensutredes. Dette 

innebærer at følgene av endret arealbruk vurderes bredere og grundigere, og tas opp til ny 

vurdering senere i arealplanprosessen. 

• Området avsatt i gjeldende kommuneplan tas ut / innspillet siles ut. Dette innebærer at områdene 

ikke går videre til konsekvensutredning. 
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1 Fritidsbebyggelse Løkroåsen hyttefelt 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 1992 Plan-ID R07 

Bebygde tomter 8 Ubebygde tomter 15 

Sist nye hytte Over 10 år siden Areal 203 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Tilgrensende fjellområde. 

Infrastruktur Hovedveg opp i feltet bygd. Vinterbrøytet. Ikke vann, avløp eller strøm.  

Faresone Ingen konflikt med flom. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet til Rendalsren, og det er et registrert 
reinstrekk like ved. 

Faglig vurdering Området er regulert, og delvis utbygd. Tomtereserven er 15 hytter. 
Grunneier er selv inne på tanken å ta ut området som hytteområde, og 
vurderer frivillig vern på eiendommen. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, men det bør vurderes om nye 
kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. Det anbefales at dagens 
tillatte utnyttelsesgrad videreføres (100m² / 25 %). 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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2 Fritidsbebyggelse Søvollen 
 

Reguleringsplan Nei Vedtatt 2014 Benevnelse F8 

Bebygde tomter 0 Tomtereserve 50 

Sist nye hytte - Areal 225 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Tilgrensende fjellområde. 

Infrastruktur Nei, men nordre fjellveien går gjennom området. 

Faresone Ingen konflikt med flom eller ras. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet til Rendalsren, og det er et registrert 
reinstrekk like ved. 

Faglig vurdering Området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplan, men er ikke 
regulert. Det er ikke etablert noen form for infrastruktur. Området ligger 
inntil et område avsatt til LNFR fremtidig spredt næringsbebyggelse 
kommuneplanen (Søvollen). I dette området eksisterer en del bebyggelse.  
En utbygging i området vil innebære at en tar hull på et nytt område til 
fritidsbebyggelse.  
Det er oppkjørte skiløyper i området. Det er godt tilrettelagt for friluftsliv, og 
slik sett attraktivt. Utbygging er imidlertid problematisk i forhold til trekkveier 
for Rendalsren, samt at det vil bidra til økt ferdsel inn i Sølen 
landskapsvernområde.  
Rendalen har mange delvis utbygde hyttefelt og en stor tomtereserve som 
bør utnyttes før man tar i bruk nye arealer til fritidsbolig. 

Faglig anbefaling Det anbefales å tilbakeføre området til LNFR- område. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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3 Fritidsbebyggelse Rødvola hyttefelt 
 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 1993 Plan-ID R08 

Bebygde tomter 7 Tomtereserve 42 

Sist nye hytte - Areal 283 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Ikke vann, avløp eller strøm. Etablert veg som er vinterbrøytet. 

Faresone Nei 

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet til Rendalsren. En mindre del har 
hensynssone bevaring kulturmiljø.  

Faglig vurdering Hytteområdet ligger nært Unset. Det er positivt at fritidsbebyggelsen utvikles 
bygdenært, og i tilknytning til øvrig bebyggelse.  

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, men det bør vurderes om nye 
kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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4 Fritidsbebyggelse Nymoen 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 1999 Plan-ID R19 

Bebygde tomter 1 Ubebygde tomter 11 

Sist nye hytte - Areal 170 daa 

Dyrka jord Ja, gammelt småbruk. 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Ja, eget infiltrasjonsanlegg. 

Faresone Deler av området har faresone flom.  

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn Området har hensynssone bevaring kulturmiljø, og ligger innenfor KULA – 
områder. 

Faglig vurdering Det er totalt regulert 12 tomter, men kun en er bebygd. Denne er plassert 
midt i regulert veg. Området ligger nært tettsteder Unset. 

Faglig anbefaling Det anbefales å vurdere hvorvidt reguleringsplanen fortsatt skal gjelde, eller 
om den bør oppheves. Bebygd tomt kan eventuelt avsettes som spredt 
bebyggelse i LNFR. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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5 Fritidsbebyggelse Tysladalen 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FN13 

Bebygde tomter 7 Tomtereserve Ukjent 

Sist nye hytte Lenge siden Areal 167 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Vann og avløp. Veg. 

Faresone Høyspentlinje går gjennom området.  
Store deler av området ligger innenfor aktsomhetsområde flom. Eksisterende 
hytter ligger utenfor. 

Bygdenært Nei, men ligger langs Fv. 30 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Området er avsatt til eksisterende område for fritidsbebyggelse, hvor det 
tillates begrenset fortetting/utvidelse av eksisterende bebyggelse uten 
reguleringsplan. Store deler av det ubebygde området er aktsomhetsområde 
flom. 

Faglig anbefaling Det anbefales å ta ut området som fritidsbebyggelse, og i stedet legge 
eksisterende hytter som spredt fritidsbebyggelse i LNFR med tilknyttede 
bestemmelser i kommuneplanen.  

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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6 Fritidsbebyggelse Fiskevollen 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2013 Plan-ID R28A 

Bebygde tomter 21 Ubebygde tomter 5 

Sist nye hytte - Areal 520 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja 

Infrastruktur Etablert område. 

Faresone Flom store deler av området. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Dette er et kombinert område for fritidsbebyggelse og fiskebruk. Området 
har stor verdi som kulturmiljø. Området ligger også innenfor 
konsesjonsområdet for Rendalsren, og ved trekkvei. Reguleringsplanen ligger 
innenfor KULA-område. 

Faglig vurdering Reguleringsplanen ivaretar de hensyn som må tas.   

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, og gjelder foran 
kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling området bør sees på som ferdig utbygd, når tomtereserven er 
utbygd. 



 
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Fritidsbebyggelse Åkrådalen hyttegrend 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2013 Plan-ID R53 

Bebygde tomter 2 Ubebygde tomter 8 

Sist nye hytte Ca. 5 år Areal 74 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja 

Infrastruktur Det er ikke krav om VA-plan for innlagt vann i dette området.  
Bilveg fram til området på sommeren. 

Faresone To tomter innenfor planområdet ligger i flomsone, og er avhengig av grøft 
ved veien. 

Særlige hensyn Området ligger ved kulturmiljøet Fiskevollen, og innenfor KULA – område. 
Det ligger også ved grensen for Sølen landskapsvernområde, og innenfor 
konsesjonsområdet for Rendalsren. Det er registrert trekkveg ved området, 
og det benyttes som vinterbeiteområde. 

Faglig vurdering Reguleringsplanen ligger i fjellområde. Utviklingen av området er 
problematisk både med tanke på kulturmiljø, Rendalsren og Sølen 
landskapsvernområde. Området er regulert og påbegynt utbygd.  

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, og gjelder foran 
kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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8 Fritidsbebyggelse Nysætra 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2003 Plan-ID R24 

Bebygde tomter 30 Ubebygde tomter 0 

Sist nye hytte - Areal 374 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja 

Infrastruktur Sommerveg. Ikke vann- og avløp. 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor Sølen landskapsvernområde, og i konsesjonsområdet for 
Rendalsren. 

Faglig vurdering Reguleringsplanområdet er utbygd. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, men det bør vurderes om nye 
kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området, eller om 
reguleringsplanbestemmelsene skal gjelde foran kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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9 Fritidsbebyggelse Envola 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2012 Plan-ID R48 

Bebygde tomter 10 Ubebygde tomter 11 

Sist nye hytte 2022 Areal 585 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja 

Infrastruktur Vinterbrøyta veg. Ikke noe felles vann- og avløp. 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Området ligger like ved vernegrensen for Sølen landskapsvernområde. 
Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren, og ved registrert 
trekkveg. 

Faglig vurdering Reguleringsplanområdet er etablert. Grunneier opplyser at alle tomter er 
solgt, men at ikke alle er bebygd.  Det er innspill om å utvide antall tomter 
innenfor området (vurdering nr. 40).  

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, men det bør vurderes om nye 
kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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10 Fritidsbebyggelse Baksælabakken hyttegrend 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2005 Plan-ID R27 

Bebygde tomter 10 Ubebygde tomter 11 

Sist nye hytte 2020/2021 Areal 392 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja 

Infrastruktur Vinterbrøytet veg. Det tillates ikke vann- og avløp innenfor området 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger ikke langt fra vernegrensen for Sølen landskapsvernområde. 
Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren, og ved registrert 
trekkveg. 

Faglig vurdering Fritidsboligområdet er regulert og etablert. Omtrent halvparten av tomtene 
er bebygd. Utbyggingen av området er problematisk i forhold til trekkveier 
for Rendalsren, samt at etableringen vil bidra til økt ferdsel inn i Sølen 
landskapsvernområde. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, men det bør vurderes om nye 
kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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11 Fritidsbebyggelse Baksælabakken hyttegrend, utvidelse i nord 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse F1 

Bebygde tomter 0 Tomtereserve 30 

Sist nye hytte - Areal 374 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja 

Infrastruktur Nei, men tilliggende veg. 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger like ved vernegrensen for Sølen landskapsvernområde. 
Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren, og ved registrert 
trekkveg. 

Faglig vurdering Området er en utvidelse av reguleringsplan for Baksælabakken hyttegrend.  
Utvidelsen er positiv med tanke på overordnede føringer hvor fortetting og 
utbygging i forbindelse med etablerte områder blir vektlagt. Naboområdet 
har imidlertid 30 ubebygde tomter. En utbygging av området er problematisk 
i forhold til trekkveier for Rendalsren, samt at etableringen vil bidra til økt 
ferdsel inn i Sølen landskapsvernområde.  Vurdering av størrelsen på 
tomtereserven, og om denne bør ned, er et tema i kommuneplanarbeidet. 
En slik vurdering er understreket som viktig av regionale myndigheter.   
 

Faglig anbefaling Det befales å tilbakeføre området til LNFR- område. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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12 Fritidsbebyggelse FB2-II og FB2-II, kommunedelplan for Harrsjøen 
 
 
 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FB1-II og FB1-II 

Bebygde tomter 0 Tomtereserve 150 

Sist nye hytte - Areal 1735daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Vurderes som kjøl. Grenser ikke mot fjell. 

Infrastruktur Nei 

Faresone Deler av området i nordlige del berørt av aktsomhetsområde ras. 

Bygdenært  Nei 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Det har ikke skjedd utvikling i området siden det ble lagt inn i 

kommuneplanens arealdel som fremtidig fritidsbebyggelse. Tomtereserven i 
området er stor.  Vurdering av størrelsen på tomtereserven, og om denne 
bør ned, er et tema i kommuneplanarbeidet. En slik vurdering er 
understreket som viktig av regionale myndigheter.  Det er kommet innspill 
om å ta ut områdene avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse ved Harrsjøen. 
Vurderingen av området må sees i sammenheng med vurderingen av de 
andre fremtidige fritidsboligområdene i området jf. vurdering 13 og 14. 

Faglig anbefaling Det anbefales å tilbakeføre området  til LNFR- område. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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13 Fritidsbebyggelse FB1, kommunedelplan for Harrsjøen 
 
 
 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FB1 

Bebygde tomter Uvisst Tomtereserve Uvisst 

Sist nye hytte - Areal 129daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Vurderes som kjøl. Grenser ikke mot fjell. 

Infrastruktur Tilliggende veg. Vinterbrøytet. Ikke felles VA-anlegg 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Passasje/ferdsel langs vann må hensyntas. Enkelte steder deler arealfiguren 
hyttetun. 

Faglig vurdering Arealfiguren omfatter enkelte eldre hytter, flere eldre hytter ligger inntil/ 
rundt området. Det kan være aktuelt med etablering av naust langs 
Harrsjøen. Vurderingen av området må sees i sammenheng med vurderingen 
av de andre fremtidige fritidsboligområdene i området jf. vurdering 12 og 14.  

Faglig anbefaling Det anbefales å vurdere en utvidelse av arealfiguren slik at den omfatter 
eksisterende bebyggelse i området. Ny avgrensning av arealfiguren, samt 
muligheter for fortetting, konsekvensutredes. Tillatelse til naust bør tas med i 
konsekvensutredningen.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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14 Fritidsbebyggelse FB3-I, FB4-I og FB4-III,   
Kommunedelplan for Harrsjøen 

 
 
 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FB3-I, FB4-I og 
FB4-III 

Bebygde hytter  0 Tomtereserve 145 

Sist nye hytte - Areal 1653daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Vurderes som kjøl. Grenser ikke mot fjell. 

Infrastruktur Nei 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Det er forsøkt utarbeidet plan for området, men det har ikke lyktes å få 
vedtatt reguleringsplan. Innenfor områdene ligger en stor tomtereserve på 
145 tomter.  Vurdering av størrelsen på tomtereserven, og om denne bør 
ned, er et tema i kommuneplanarbeidet. En slik vurdering er understreket 
som viktig av regionale myndigheter.  Det er kommet innspill om å ta ut 
områdene avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse ved Harrsjøen. 
Vurderingen av området må sees i sammenheng med vurderingen av de 
andre fremtidige fritidsboligområdene i området jf. vurdering 12 og 13 
under. 

Faglig anbefaling Det anbefales å tilbakeføreområdet til LNFR- område. 

K.styremøte  26.01.23 Kun ta ut nordre del (FB4-III), FB3-1 og FB4-I videreføres.  
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15 Fritidsbebyggelse Østre Harrsjøen hyttefelt 
 
 
 

Reguleringsplan Nei Vedtatt 2016 Plan-ID 201501 

Bebygde tomter 1 Tomtereserve 21 

Sist nye hytte Lenge siden Areal 196daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Vurderes som kjøl. Grenser ikke mot fjell.  

Infrastruktur Delvis utbygd vei. Tillates ikke innlagt vann, kun gråvann. 

Faresone Flomsone gjennom området, denne berører ingen tomter. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Det er solgt to tomter som ikke er bebygd. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, men det bør vurderes om nye 
kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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16 Fritidsbebyggelse Hanestad, FN14, FN15 og FN16 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FN14, 15 og 16 

Bebygde tomter 4 Tomtereserve 0 

Siste nye hytte - Areal 15daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Ja, etablert. 

Faresone FN15 ligger delvis innenfor støysone, ellers ingen. 

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Gjelder tre mindre områder på Hanestad. Områdene er utbygd. 

Faglig anbefaling Det anbefales at områdene videreføres som nåværende fritidsbebyggelse 
med bestemmelser i kommuneplanen, eller legges som LNF- spredt 
fritidsbebyggelse 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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17 Fritidsbebyggelse Motjønnåsen hyttefelt 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2014 Plan-ID R44 

Bebygde tomter 3 Ubebygde tomter 40 

Sist nye hytte 2020 Areal 1120 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nei, veg inn til den første hytta. Ikke vinterbrøyta slik det er i dag. Høyspent. 

Faresone Dreneringslinjer berører vei, ellers ok. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Vedtatt reguleringsplan har delvis en annen utstrekning enn figuren i 
kommuneplankartet. Arealfiguren må oppdateres. Tomtereserven i feltet er 
stor.  Ut fra en overordnet vurdering ser imidlertid ut til å være lite 
konfliktfylt mht. silingskriteriene dyrka mark og fjellområde og faresoner. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, og gjelder foran 
kommuneplan. Det anbefales videre at arealfiguren får samme utforming 
som gjeldende reguleringsplan (R44).  

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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18 Fritidsbebyggelse Mjovass 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2007 Plan-ID R20A 

Bebygde tomter 9 Ubebygde tomter 0 

Sist nye hytte Lenge siden Areal 298 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja, rundt 800 moh. 

Infrastruktur Etablert veg. Ikke innlagt vann.  

Faresone Flom, men det er kun naust som ligger innenfor. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn  

Faglig vurdering Feltet er regulert og etablert. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, men det bør vurderes om nye 
kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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19 Fritidsbebyggelse Grøndalen fritidsområde 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2016 Plan-ID 201403 

Bebygde tomter 225 Ubebygde tomter 99 

Sist nye hytte Lenge siden Areal 5060 daa 

Dyrka jord Nei. 

Fjellområde Grenser til fjellområde 

Infrastruktur Avkjøring fra Engerdalsveien. En del, men ikke alle interne veger etablert. Nye 
veger under planlegging. Vinterbrøytet. 
Ikke noe felles vann- og avløpsanlegg. 

Faresone En god del tomter er berørt av flomsoner 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Området ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren.  Det er registrert 
trekkvei for rein gjennom området. Området grenser til Sølen 
landskapsvernområde. 

Faglig vurdering Fritidsboligområdet er regulert og etablert.  

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, men det bør vurderes om nye 
kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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20 Fritidsbebyggelse Fjøstjønna hyttefelt 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2014 Plan-ID 201302 

Bebygde tomter 12 Ubebygde tomter 1 

Sist nye hytte Lenge siden Areal 116 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Grenser til fjellområde 

Infrastruktur Grenser til Engerdalsveien. Ikke felles vann- og avløp. 

Faresone Flomsoner ikke helt i samsvar med flomsoner i plan. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren, og ved registrert 
trekkveg. Grenser til Sølen landskapsvernområde. 

Faglig vurdering Området er regulert, etablert, og nesten ferdig utbygd. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres,  men det bør vurderes om 
nye kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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21 Fritidsbebyggelse Nøkkelåkjølen hytteområde 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 1999 Plan-ID R21 

Bebygde tomter 59 Ubebygde tomter 65 

Sist nye hytte Lenge siden Areal 2076 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Grenser til/ ligger i overgangen til fjellområde. 

Infrastruktur Uten innlagt vann og avløp. Veg etablert. Engerdalsveien går gjennom 
området. Vinterbrøyta 

Faresone På noen tomter er det flomfare. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Området ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren, og ved registrert 
trekkveg. Grenser til Sølen landskapsvernområde. 

Faglig vurdering Området er regulert og etablert, men det er mange avvik fra vedtatt 
reguleringsplan.  

Faglig anbefaling Det anbefales at området avsettes til fritidsbebyggelse, men at det vurderes 
hvorvidt reguleringsplanen med bestemmelser fortsatt skal gjelde. Det bør 
også vurderes om det skal stilles krav til ny reguleringsplan dersom området 
skal bebygges ytterligere, dette for å sikre samsvar mellom regulert og 
bebygd situasjon. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og still krav til ny reguleringsplan. 
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22 Fritidsbebyggelse Nøkkelåkjølen hytteområde, utvidelse 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse F9A 

Prosent utbygd 0 Tomtereserve 100 

Sist nye hytte - Areal 1039 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Grenser til/ ligger i overgangen til fjellområde. 

Infrastruktur Delvis veg. 

Faresone Høyspentlinje gjennom området. Noen mindre områder med faresone flom. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren, og ved registrert 
trekkveg. Ligger inntil Sølen landskapsvernområde. 

Faglig vurdering Området er avsatt som en utvidelse av Nøkkelåkjølen hytteområde. 
Utvidelsen er positiv med tanke på overordnede føringer hvor fortetting og 
utbygging i forbindelse med etablerte områder blir vektlagt, men nabofeltet 
har en stor tomtereserve med 65 ubebygde tomter.  Vurdering av størrelsen 
på tomtereserven, og om denne bør ned, er et tema i kommuneplanarbeidet. 
En slik vurdering er understreket som viktig av regionale myndigheter.  En 
utbygging av området er problematisk i forhold til trekkveier for Rendalsren, 
samt at etableringen vil bidra til økt ferdsel inn i Sølen landskapsvernområde. 
Innspillet er slik sett ikke i tråd med overordnede føringer for kommunal 
planlegging i Innlandet jf. Dialog om kommunal planlegging i Innlandet v/ 
Statsforvalteren. 

Faglig anbefaling Det anbefales å vurdere hvorvidt området skal gå tilbake til LNFR- område av 
hensyn til sårbare fjellområder. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og siles ut. 
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23 Fritidsbebyggelse Holla hyttefelt 

 

Reguleringsplan Ja/Nei Vedtatt 2010 Plan-ID/ Benevnelse R36/FN17 

Bebygde tomter 14 / uvisst Ubebygde tomter 19 / uvisst 

Sist nye hytte 2010/Lenge siden Areal 650 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ligger i overgangen til fjellområde.  

Infrastruktur Veg etablert. Ikke innlagt vann. 

Faresone Flere tomter berørt av flomfare. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Området ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren, og ved registrert 
trekkveg. Området ligger ved Sølen landskapsvernområde. 

Faglig vurdering Vestre del av hyttefeltet er regulert, mens østre del er styrt gjennom 
kommuneplanens bestemmelser som eksisterende hytteområde. Både vestre 
og østre del er delvis utbygd.  

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen for vestre del opprettholdes, men det bør 
vurderes om nye kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. For 
området mot øst anbefales det at område videreføres som område avsatt til 
fritidsbebyggelse i kommuneplan, med tilhørende bestemmelser.  

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. Ingen nye 
hytter.  
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24 Fritidsbebyggelse Nedre Renåskarven 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2022 Plan-ID 201903 

Bebygde tomter  Ubebygde tomter 9 

Sist nye hytte 2010/Lenge siden Areal 516 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Det er etablert veg. Det er utarbeidet godkjent VA-plan. 

Faresone Det går høyspentlinje gjennom området. Flomsone avsatt.  

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren. 
Grenser mot Fuggdalen og Misterlia naturreservat  

Faglig vurdering Hytteområdet er etablert, og det er nylig vedtatt ny reguleringsplan som 
stadfester bebygd situasjon, og regulerer eventuelle utvidelser og nye veger. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, og gjelder foran 
kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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25 Fritidsbebyggelse FN8, Renåskarven 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FN8 

Prosent utbygd - Tomtereserve Noen få 

Sist nye hytte - Areal 1581 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei. Ligger opp mot Renåskarven. 

Infrastruktur Veg etablert. Vinterbrøytet. 

Faresone Delvis fareområde for ras. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren. 

Faglig vurdering Hytteområdet er etablert, og styres av bestemmelser i kommuneplan. 

Faglig anbefaling Det anbefales at område videreføres som område avsatt til fritidsbebyggelse i 
kommuneplan, med tilhørende bestemmelser.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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26 Fritidsbebyggelse F6, Renåskarven 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse F6 

Bebygde tomter 0 Ubebygde tomter 40 

Siste hytte - Areal 227 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei. Ligger opp mot Renåskarven. 

Infrastruktur Nei 

Faresone To mindre områder.  

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren. 

Faglig vurdering Området er en utvidelse/forlengelse av eksisterende hytteområder ved 
Renåskarven. Utvidelsen er positiv med tanke på overordnede føringer hvor 
fortetting og utbygging i forbindelse med etablerte områder blir vektlagt. 
Området er imidlertid uten inngrep, og må forstås som et nytt 
utbyggingsområde. Det har ikke vært noe aktivitet i området siden det kom 
inn i arealplan som fritidsbyggområde. Den totale tomtereserven i allerede 
etablerte hytteområder rundt Renåskarven/Renåfjellet er stor (407 ubebygde 
tomter).  Vurdering av størrelsen på tomtereserven, og om denne bør ned, er 
et tema i kommuneplanarbeidet. En slik vurdering er understreket som viktig 
av regionale myndigheter.   

Faglig anbefaling Det anbefales å vurdere nærmere om området skal gå tilbake til LNFR- 
område. Dette med bakgrunn i innspill om å vurdere størrelsen på 
tomtereserven i kommunen.  

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling. Siles ut. 
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27 Fritidsbebyggelse Renåfjellet, flere planer 
 
 
 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 1984-
2014 

Plan-ID R32, R25, R33, 
R03A, R51, R39A 

Bebygde tomter 311 Ubebygde tomter 407 

Sist nye hytte 2022 Areal 7790 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja, de øverste områdene. 

Infrastruktur Høystandard hyttefelt. Varierende hva som er ferdigstilt. 

Faresone  Nei 

Bygdenært Ca. 5 km til Åkrestrømmen 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområde for Rendalsren. 
Grenser til Misterlia naturreservat. 

Faglig vurdering I området gjelder mange ulike planer. For å sikre en enhetlig utvikling av 
området bør en vurdere felles utnyttingsgrad for hele Renåfjellet, samt 
samkjøring av bestemmelser for utforming av bygninger som takmateriale og 
vinduer. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanene videreføres, men det bør vurderes om 
nye kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 



 
 

35 
 

  

28 Fritidsbebyggelse FN1, Skoghullteigen 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FN1  

Bebygde tomter 6 Ubebygde tomter 31 (både bolig og 
hytter) 

Sist nye hytte  Areal 158 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Ja 

Faresone Flomfare for deler av området. 

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Det er etablert 3 hytter og 3 boliger i området. Området styres av 
bestemmelser i kommuneplanen. Det er positivt at området ligger nært 
sentrum på Åkrestrømmen. 

Faglig anbefaling Det anbefales at område videreføres som kombinert bolig- og 
fritidsbebyggelse med bestemmelser satt i kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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29 Fritidsbebyggelse FN3, Renådalen 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FN3 

Bebygde tomter Ca. 24 Ubebygde tomter 2 

Sist nye hytte - Areal 1409 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Etablert veg, vinterbrøyta. 

Faresone Noe flomfare langs Renåa. 

Bygdenært nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren. Utkanten av registrerte 
trekkveger. 

Faglig vurdering Delvis utbygd. Arealfiguren er langt større enn de områdene som i realiteten 
er bebygd. I sør, og noe i vest, ligger det hytter like utenfor arealfiguren. Disse 
bør komme innenfor arealfiguren. For øvrig bør arealfiguren reduseres til å 
omfatte bebygde arealer. 

Faglig anbefaling Det anbefales at arealfiguren justeres slik at den omfatter allerede bebygde 
områdene. Kommuneplanens bestemmelser blir gjeldende.  

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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30 Fritidsbebyggelse Renålia 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2011 Plan-ID R38 

Bebygde hytter 1 Ubebygde tomter 200 

Sist nye hytte - Areal 1652 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Grenser mot Kvitåsplatået 

Infrastruktur Under utbygging 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren, og deler av området 
kommer i konflink med trekkleier.  

Faglig vurdering Området er regulert og under etablering. Området har en stor tomtereserve. 
Vurdering av størrelsen på tomtereserven, og om denne bør ned, er et tema i 
kommuneplanarbeidet. En slik vurdering er understreket som viktig av 
regionale myndigheter.   

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, og gjelde foran 
kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling samt vurdere å ta ned tomtereserven til 100 - se om det går 
an å begrense arealet. 
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31 Fritidsbebyggelse Hagenosdalen hyttefelt 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2013 Plan-ID R58 

Bebygde tomter 54 Ubebygde tomter 14 

Sist nye hytte Lenge siden Areal 1049 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja 

Infrastruktur Ikke tillatt med innlagt vann. Tidvis vinterbrøyta veg, men dette er konfliktfylt. 

Faresone Flom, men dette berører ingen tomter. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren. 
Ligger ved Osdalen naturreservat 

Faglig vurdering Reguleringsplan foreligger, og hytteområdet er etablert. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, men det bør vurderes om nye 
kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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32 Fritidsbebyggelse Renåtangen hyttefelt 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2016 Plan-ID 201404 

Bebygde tomter 57 Ubebygde tomter 46 

Sist nye hytte - Areal 533 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja 

Infrastruktur Vinterbrøyta veg. Ikke innlagt vann og avløp 

Faresone To tomter berørt av flomfare. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren. 

Faglig vurdering Reguleringsplan foreligger, og hytteområdet er etablert.  

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, og gjelder foran 
kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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33 Fritidsbebyggelse Nordre Flendammen, Flendammen og Drykkjedalen 
hyttefelt 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2012 Plan-ID R35A 

Bebygde tomter 120 Ubebygde tomter 39 

Sist nye hytte Lenge siden Areal 752 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Vinterbrøyta veg. Ikke felles vann og avløp. 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Nordre del ligger innenfor konsesjonsområdet til Rendalsren 

Faglig vurdering Reguleringsplan foreligger, og området er etablert.  

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen videreføres, og gjelder foran 
kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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34 Fritidsbebyggelse Rønningsåsen A 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Betegnelse FN9 

Bebygde tomter 68 Tomtereserve 0 

Sist nye hytte - Areal 596 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Vinterbrøytet veg.  

Faresone Faresone flom, berører ingen av hyttene.  

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Området er etablert og utbygd. 

Faglig anbefaling Det anbefales at område for nåværende fritidsbebyggelse videreføres med 
bestemmelser satt i kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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35 Fritidsbebyggelse Flenbubekken 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FN12 

Bebygde tomter 24 Tomtereserve 2 

Sist nye hytte - Areal 292 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Vinterbrøytet veg  

Faresone Faresone flom berører noen av tomtene.  

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Området er etablert og utbygd. Få ledige tomter igjen. 

Faglig anbefaling Det anbefales at område for nåværende fritidsbebyggelse videreføres med 
bestemmelser satt i kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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36 Fritidsbebyggelse Rønningsåsen B 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FN10 

Bebygde tomter  20 Ubebygde tomter 45 

Sist nye hytte - Areal  458 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Vinterbrøytet veg,  

Faresone Faresone /aktsomhetsområde ras og skred på deler av området, omfatter ei 
hytte og 4 ubebygde tomter. 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Faresoner omfatter eksisterende bebyggelse og ubebygde tomter. I tillegg 
potensielt jord- og flomskred og aktsomhetsområde flom.  

Faglig vurdering Området er delvis utbygd. Området omfattes av faresoner.  

Faglig anbefaling Det anbefales at område for nåværende fritidsbebyggelse videreføres, men 
det bør vurderes nærmere om det skal stilles krav om reguleringsplan før 
videre utbygging. Vurdering gjøres i forbindelse med konsekvensutredning. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og krav til ny reguleringsplan. 
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37 Fritidsbebyggelse Rønningsåsen C 

 

Reguleringsplan Nei Vedtatt - Benevnelse FN11 

Bebygde tomter 30 Tomtereserve 0 

Sist nye hytte - Areal  353 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Vinterbrøytet veg 

Bygdenært Nei 

Faresone Tre hytter omfatter av utløsnings og utløpsområde snøskred 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering  Området er etablert. 

Faglig anbefaling Det anbefales at område for nåværende fritidsbebyggelse videreføres med 
bestemmelser satt i kommuneplan. 

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder. 
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38 Fritidsbebyggelse Botillen/F2 Botillen 

 

Reguleringsplan Ja/Nei Vedtatt 2005 Plan-ID B03/F2 

Bebygde tomter  5 Ubebygde tomter 25 

Sist nye hytte - Areal  65 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nei 

Faresone  Delvis innenfor flomområde, samt aktsomhetsområde for flom. 

Bygdenært Ja, nært fiskecamp/campingplass 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Reguleringsplanen grenser til reguleringsplan for Storsjøen fiskecamp. Det 
anbefales å se området som helhet, for å få til en hensiktsmessig utvikling.   

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplan for videreføres, men det bør vurderes om 
nye kommuneplanbestemmelser skal gjelde for området. Det bør i tillegg 
vurderes å kreve en samlet reguleringsplan for hele området for å sikre en 
helhetlig utvikling.  

K.styremøte 26.01.23 Følg anbefaling og nye kommuneplan bestemmelser gjelder, samt krav om 
samlet reguleringsplan – se helheten. 
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39 Fritidsbebyggelse Søndre Storsjøen hyttegrend 

 

Reguleringsplan Ja Vedtatt 2010 Plan-ID R42 

Bebygde tomter 3 Ubebygde tomter 44 

Sist nye hytte - Areal 797 daa 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nei 

Faresone Omfattes av mindre områder med faresone flom, og ras og skred, 

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn Det regulerte området ligger delvis i Rendalen, delvis i Åmot.  

Faglig vurdering Det er 44 ubebygde tomter som ligger i Rendalen.  Tomtereserven er stor.  
Det er viktig at plankart og bestemmelser er samkjørt med de delene av 
reguleringsplanen som ligger i Åmot kommune. 

Faglig anbefaling Det anbefales at reguleringsplanen fortsatt skal gjelde, dette for å sikre 
samordnet utvikling av området på tvers av kommunegrensen.   

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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Nye arealinnspill 
Kommuneplanens arealdel for Rendalen 2023-2033 
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40 Innspill: Fritidsbebyggelse Envola, utvidelse 

 Innspill 31 Amund Bolstad Gnr/bnr.59/32 

 

Planstatus Reguleringsplan R48 Envola hyttefelt (2012) 

Eksisterende bebyggelse Ja. 16 av 20 tomter er bebygd.  

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja 

Infrastruktur Tilliggende vinterbrøyta veg. 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Området ligger innenfor konsesjonsområdet til Rendalsren, og i tilknytning til 
trekkveier. Grenser til Sølen landskapsvernområde. 

Faglig vurdering Innspillet innebærer en omregulering av en plan fra 2012, og en utvidelse av 
området med ca. 20 tomter. Utvidelsen er planlagt innenfor arealer som i dag 
er regulert til LNFR- friluftsformål.  Området har vært et av de mest attraktive 
hytteområdene i Rendalen, og alle tomtene er i dag solgt, men ikke alle er 
bebygde. Utvidelsen er positiv med tanke på overordnede føringer hvor 
fortetting og utbygging i forbindelse med etablerte områder blir vektlagt. 
Likevel vil ikke en utbygging her støtte opp om etablerte tettsteder med 
handelsfunksjoner. Det er heller ikke nært etablert infrastruktur som vann- og 
avløp. Utvidelsen er problematisk i og med at området ligger i fjellområde, og 
ved trekkveier for Rendalsren, samt at det vil bidra til økt ferdsel inn i Sølen 
landskapsvernområde (både turgåere og motorisert). Innspillet er slik sett 
ikke i tråd med overordnede føringer for kommunal planlegging i Innlandet jf. 
Dialog om kommunal planlegging i Innlandet v/ Statsforvalteren.  
Det henvises videre til prosess og vurderinger gjort i forbindelse med 
utarbeidelsen av reguleringsplan for Envola i 2012, som resulterte i at tomter 
i det aktuelle området ble tatt ut av planforslaget. 
Rendalen har mange delvis utbygde hyttefelt og en stor tomtereserve som 
bør utnyttes før man tar i bruk nye arealer til fritidsbolig. 

Faglig anbefaling Det anbefales å sile ut innspillet med bakgrunn i hensynet til sårbare 
fjellområder. Dette innebærer at innspillet ikke går videre til 
konsekvensutredning.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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41 Innspill: Fritidsbebyggelse Fiskevollen 

 Innspill 16 Haagen Hanestad Gnr/bnr. 47/37 

 

Planstatus                            LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Ja, to fritidsbygg på eiendommen.  

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Ja 

Infrastruktur Sommerveg. 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Området ligger innenfor konsesjonsområdet til Rendalsren, og i forbindelse 
med trekkveier og vinterbeite. Området grenser til Sølen 
landskapsvernområde. Videre ligger området ved kulturmiljøet Fiskevollen, 
som har hensynssone bevaring kulturmiljø og omfattes av kommunens 
kulturminneplan. Området er innenfor KULA -området Sølensjøen og Isteren. 
I nærområdet ligger to hyttefelt; Åkrådalen (R53) og Fiskevollen (R28a), med 
til sammen 13 ubebygde tomter.  

Faglig vurdering Innspillet til nytt hytteområde ligger i nærheten av to andre regulerte 
hytteområder. Et nytt hytteområde må imidlertid anses som et eget 
utbyggingsområde, ikke en videreføring/fortetting av de etablerte områdene. 
En utbygging vil ikke støtte opp om etablerte tettsteder med 
sentrumsfunksjoner, og er heller ikke nært etablert infrastruktur som vann- 
og avløp. Utbygging av hytter i området vil være problematisk i forhold til 
trekkveier og beiteområder for Rendalsren, samt at etableringen vil bidra til 
økt ferdsel (både turgåere og motorisert) inn i Sølen landskapsvernområde. 
Innspillet er slik sett ikke i tråd med overordnede føringer for kommunal 
planlegging i Innlandet jf. Dialog om kommunal planlegging i Innlandet v/ 
Statsforvalteren.  
Økt hyttebygging i området vil kunne virke negativt inn på det 
kulturhistoriske landskapet som helhet og særlig kulturmiljøet ved 
Fiskevollen.  
Rendalen har mange delvis utbygde hyttefelt, og en stor tomtereserve, som 
bør utnyttes før man tar i bruk nye arealer til fritidsbolig. I området er det pr. 
i dag 13 tilgjengelige tomter.  

Faglig anbefaling Det anbefales å sile ut innspillet med bakgrunn i hensynet til sårbare 
fjellområder. I området ligger verdier knyttet til naturmangfold og 
kulturlandskap av nasjonal verdi. Dette innebærer at innspillet ikke går videre 
til konsekvensutredning. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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42 Innspill: Fritidsbebyggelse Botillen 

 Innspill 17  Sylli Skog AS Gnr/bnr. 2/1 

 

Planstatus LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Høyspent med 22 kV går gjennom området (distribusjonsnettet). Nært Fv. 
237.  

Faresone Nei, men et lite område berøres av aktsomhetskart flom 

Bygdenært Ja, ved fiskecamp/campingplass. 

Særlige hensyn Området ligger i tilknytning til Storsjøen fiskecamp, og et mindre 
hytteområde med 4 fritidsboliger (Botillen). Området ligger i nærheten av 
Sjøli kirke, som er listeført, og gitt hensynssone bevaring kulturmiljø i 
kommunen kulturminneplan.   

Faglig vurdering Det er ønske om etablering av mellom 15 – 20 hyttetomter. Etablering av 
fritidsbebyggelse i området følger opp nasjonale og regionale føringer som 
vektlegger at videre utbygging må skje i tilknytning til eksisterende 
byggeområder, og nært etablert infrastruktur. En utbygging her vil ikke skje i 
nærheten av et tettsted med sentrumsfunksjoner. Utvikling i området kan 
imidlertid bidra til økt aktivitet rundt fiskecampen, noe som er positivt. 
Området ligger ikke i direkte tilknytning til Sjøli kirke, og om nødvendige 
hensyn blir tatt i forbindelse med planlegging av området, vil ikke kirkens 
kulturminneverdi bli redusert.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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43 Innspill: Fritidsbebyggelse Flendammen 

 Innspill 17 Sylli Skog AS Gnr/bnr. 2/1  

 

Planstatus  LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Vinterbrøyta vei fra sør.  

Faresone Nei  

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Foreslått område ligger som en forlengelse av R35A Nordre Flensdammen, 
Flensdammen og Drykkjedalen hyttefelt (2012). Områdene har totalt 39 
ledige tomter.  

Faglig vurdering Innspillet omfatter 60 – 80 tomter. Etablering av fritidsbebyggelse i området 
følger opp nasjonale og regionale føringer som vektlegger at videre utbygging 
må skje i tilknytning til eksisterende byggeområder. Det er imidlertid ikke 
snakk om en fortetting, men en forlengelse/utvidelse av byggeområdet. 
Området ligger ikke nært tettsted med sentrumsfunksjoner.  
Det er ikke annen infrastruktur enn veg til området.  
Rendalen har mange delvis utbygde hyttefelt, og en stor tomtereserve som 
bør utnyttes før man tar i bruk nye arealer til fritidsbolig. Vurdering av 
størrelsen på tomtereserven, og om denne bør ned, er et tema i 
kommuneplanarbeidet. En slik vurdering er understreket som viktig av 
regionale myndigheter.  I området er det pr. i dag 39 tilgjengelige tomter. Det 
er foreslått svært mange tomter i området. Ut fra en overordnet vurdering 
ser imidlertid området ut til å være lite konfliktfylt iht. silingskriteriene dyrka 
mark, fjellområde og naturfare.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes.  Dersom arealet innarbeides 
som nytt utbyggingsområde bør det stilles krav om utbyggingsrekkefølge der 
eksisterende hyttefelt bygges ut, før det tas hull på nytt område.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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44 Innspill: Fritidsbebyggelse Drykkjedalen 

 Innspill 17 Sylli skog AS  Gnr/bnr. 2/1 

 

Planstatus LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse  Nei 

Dyrka jord  Nei, 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Vinterbrøytet veg, 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Foreslått område ligger som en forlengelse av R35A Nordre Flensdammen, 
Flensdammen og Drykkjedalen hyttefelt (2012). Områdene har totalt 39 
ledige tomter.  

Faglig vurdering Etablering av fritidsbebyggelse i området følger opp nasjonale og regionale 
føringer som vektlegger at videre utbygging må skje i tilknytning til 
eksisterende byggeområder, og nært etablert infrastruktur. Det er imidlertid 
ikke snakk om en fortetting, men en forlengelse/utvidelse av byggeområdet. 
Området ligger ikke nært tettsted med sentrumsfunksjoner. Det er ikke 
annen infrastruktur enn veg til området.  
Rendalen har mange delvis utbygde hyttefelt, og en stor tomtereserve, som 
bør utnyttes før man tar i bruk nye arealer til fritidsbolig.  Vurdering av 
størrelsen på tomtereserven, og om denne bør ned, er et tema i 
kommuneplanarbeidet. En slik vurdering er understreket som viktig av 
regionale myndigheter.   Ut fra en overordnet vurdering ser imidlertid 
området ut til å være lite konfliktfylt iht. silingskriteriene dyrka mark, 
fjellområde og naturfare. 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. Dersom arealet innarbeides 
som nytt utbyggingsområde bør det stilles krav om utbyggingsrekkefølge der 
eksisterende hyttefelt bygges ut før det tas hull på nytt område. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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45 Innspill: Fritidsbebyggelse Renåfjellet 

 Innspill 18 Rune Dreyer – Olsen Gnr/bnr. 10/186 

 

Planstatus LNF- område i Kommunedelplan for Renåfjellet (2006) 

Eksisterende bebyggelse  Ja, fritidsbolig  

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Eiendommen ligger inntil Fv. 217 Engerdalsveien 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei  

Særlige hensyn Fritidsboligen ligger i område regulert til LNF – område i Kommunedelplan for 
Renåfjellet. 

Faglig vurdering Fritidsboligen ligger i LNF- område inntil etablerte hyttefelt. Det er ønske om 
at eiendommen skal reguleres til fritidsformål, i likhet med hytteområdene i 
Renåfjellet. I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel 
skal all spredt bolig- fritid og næringsbebyggelse gjennomgås og vurderes.  

Faglig anbefaling Innspillet vil bli vurdert som en del av konsekvensvurdering av spredt bolig- 
fritid og næringsbebyggelse. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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46 Innspill: Fritidsbebyggelse Veslsætra 

 Innspill 27  Elisabet Løvold Gnr/bnr. 52/103 

 

Planstatus LNFR- område i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei  

Infrastruktur Veg inn i området 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ligger innenfor konsesjonsområdet til Rendalsren, og i forbindelse med 
trekkveier. 

Faglig vurdering Tomta ligger i LNFR - område. Det er ønske om å bygge hytte på tomta. Det 
ligger flere hytter rundt tomta, og i nordøst ligger det regulerte hyttefeltet 
Baksælabakken hyttegrend med 10 bebygde og 11 ubebygde tomter.  I 
forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel skal all spredt 
bolig- fritid og næringsbebyggelse gjennomgås og vurderes.  

Faglig anbefaling Innspillet vil bli vurdert som en del av konsekvensvurdering av spredt bolig- 
fritid og næringsbebyggelse. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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47 Innspill: Fritidsbebyggelse Harrsjøen 

 Innspill 30  Ylva Sneltvedt, 
Kjetil Granrud 

Arealfiguren omfatter flere eiendommer på 
vestsiden av Harrsjøen. 

 

Planstatus Ligger innenfor Kommunedelplan for Harrsjøen 

Eksisterende bebyggelse Ja, spredte fritidsboliger 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Fv. 2216 går gjennom området. 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Deler av området er avsatt til nåværende fritidsbebyggelse i KDP Harrsjøen. 

Faglig vurdering Innenfor KDP Harrsjøen er en rekke større områder avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse. Innenfor flere av disse er det ikke skjedd utbygging, og det 
er anbefalt å vurdere å ta ut områder. Foreslått område langs Harrsjøen har 
en del eksisterende hyttebebyggelse. Å legge til rette for fortetting i dette 
området vil følge opp overordnede føringer som vektlegger at videre 
utbygging må skje i tilknytning til eksisterende byggeområder, og nært 
etablert infrastruktur, fremfor å ta hull på uberørte områder.  
Innspillet må sees i sammenheng med vurderingen av øvrige 
fritidsboligområder i området.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. Dersom området tas inn i 
kommuneplanen anbefales det å vurdere krav om regulering ved utbygging, 
og at det på overordnet nivå settes et tak på antall tillatte hytter.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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48 Innspill Fritidsbebyggelse Harrsjøen 

 Innspill 26  Mette Grue- Nilsen Gnr/bnr. 47/165 

 

Planstatus: LNF- område innenfor Kommunedelplan for Harrsjøen 

Eksisterende bebyggelse Ja, fritidsbolig 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nært Fv. 2216 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Eiendommen ligger i LNF- område, men nært område avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse.  

Faglig vurdering Fritidsboligen er en del av en rekke hytter som ligger spredt i LNF- områdene 
langs Harrsjøen. Det er et ønske at tomta får formålet fritidsbebyggelse. Det 
er naturlig å vurdere innspillet i forbindelse med vurdering av områdene 
avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse ved Harrsjøen, og innspill om 
tilrettelegging for fortetting i områdene med eksisterende hyttebebyggelse i 
området. Videre vil det bli naturlig å vurdere eiendommen i forbindelse med 
gjennomgangen av spredt bebyggelse i LNF- områder.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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49 Innspill: Fritidsbebyggelse Storsjøen 

 Innspill 20 May og Fred`s 
fiske/fritid AS 

Arealfiguren er omtrentlig 

 
 

Planstatus LNFR- i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nært Fv. 237, Distribusjonsnett luftspenn med 22 kV 

Faresone Ja, aktsomhet ras og skredfare i et område ned mot Storsjøen 

Bygdenært Tja 

Særlige hensyn Deler av området er svært bratt. Det er ikke grunneier som har kommet med 
innspillet.  

Faglig vurdering Innspillet går på at området er fint for/egnet for fritidsbebyggelse. Området 
er pr. i dag ikke utbygget, men det ligger nært boliger i tilknytning til Fv. 237. 
Innspillet er ikke i tråd med overordnede føringer som vektlegger at videre 
utbygging bær skje i tilknytning til eksisterende byggeområder.  Området 
ligger ikke nært tettsted med sentrumsfunksjoner, men nært infrastruktur og 
landemerket Store Sten (Oterstenen).   
Rendalen har mange delvis utbygde hyttefelt, og en stor tomtereserve som 
bør utnyttes før man tar i bruk nye arealer til fritidsbolig. Vurdering av 
størrelsen på tomtereserven, og om denne bør ned, er et tema i 
kommuneplanarbeidet. En slik vurdering er understreket som viktig av 
regionale myndigheter.  Ut fra en overordnet vurdering ser imidlertid 
området ut til å være lite konfliktfylt mht. silingskriteriene dyrka mark og 
fjellområde. 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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50 Innspill Fritidsbebyggelse Andrå / Dølparstua 

 Innspill 24 Atle Ilsaas Gnr/bnr. 4/4, 4/14 
  

Planstatus LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Ja, enebolig og annen landbruksbygning 

Dyrka jord Ja 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nært Fv. 237 

Faresone Ja, ras og skred 

Bygdenært Tja 

Særlige hensyn Mye av eiendommen har faresone ras og skred, deler av eiendommen har 
dyrket mark eller områder med dyrkbar jord. På samme arealet er det 
kommet innspill på arealer til produksjon av ren energi samt etablering av 
næringsbygg (vurdering 59). Området ligger innenfor Valsjøberget og 
Anderåsberget naturreservat.  

Faglig vurdering Det er ønske om at det innenfor eiendommen avsettes områder til 
fritidsboliger. Det er i tillegg ønske om at det kan bygges et anlegg for 
fritidsaktiviteter. Det er noe bebyggelse i området, men en utbygging av 
fritidsboliger her må ansees som et nytt utbyggingsområde. Innspillet er slik 
sett ikke i tråd med overordnede føringer som vektlegger at videre utbygging 
må skje i tilknytning til eksisterende byggeområder.  Området ligger ikke nært 
tettsted med sentrumsfunksjoner, men nært infrastruktur som Fv. 237. 
Rendalen har mange delvis utbygde hyttefelt, og en stor tomtereserve, som 
bør utnyttes før man tar i bruk nye arealer til fritidsbolig.  Vurdering av 
størrelsen på tomtereserven, og om denne bør ned, er et tema i 
kommuneplanarbeidet. En slik vurdering er understreket som viktig av 
regionale myndigheter.  Store deler av området ligger i fareområde for ras og 
skred. 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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51 Innspill Fritidsbebyggelse Hanestad 

 Innspill 16 Haagen Hanestad  Gnr/bnr. 31/3  

 

Planstatus LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nært Rv. 3, Hanestadveien går forbi området. 

Faresone Nei 

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn Støysone ved Rv. 3.  

Faglig vurdering Det er ønske om spredt fritidsbebyggelse innenfor eiendommen. 
Det er positivt at området ligger nært Rv. 3 og tettstedet på Hanestad. 
Utvikling av området vil kunne støtte opp under tettstedet.  Ut fra en 
overordnet vurdering ser området ut til å være lite konfliktfylt mht. 
silingskriteriene dyrka mark, fjellområde og faresoner. 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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52 Innspill Fritidsbebyggelse Sputneset 

 Innspill 37 Anne Helen 
Sputnesset 

Gnr/bnr. 10/1 og 10/82 

 

Planstatus LNF- spredt/ reguleringsplan Dampbåtvika (R06) 

Eksisterende bebyggelse Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur FV. 227 (Sjøliveien) går forbi området. Nært Åkrestrømmen. 

Faresone Nei 

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn Store deler av området LNF. Spredt har aktsomhetsområde flom.  

Faglig vurdering Det er ønske om å beholde spredt fritidsbebyggelse innenfor eiendommen 
for å kunne fradele tomter til fritidsbebyggelse. I tillegg er det ønske om å 
kunne bygge brygge på området. 

Faglig anbefaling Det anbefales å undersøke nærmere hvorvidt dagens formål og 
reguleringsplan åpner opp for de tiltak som skisseres.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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53 Innspill: Boligbebyggelse Åkrestrømmen 

 Innspill 29 Lars-Jørgen 
Romestad 

Arealfigur er omtrentlig 

 

Planstatus LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Nei 

Dyrkbar jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Distribusjonsnett 22 kV nært området 

Faresone Nei 

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn Nært sentrum på Åkrestrømmen. Definert som nærturterreng/svært viktig 
friluftsområde. 

Faglig vurdering Innspillet går på at tomter i dette området kan bli attraktive sørvendte tomter 
med utsikt sørover mot Storsjøen og adgang til Mistra. For at området skal 
kunne sees på som sentrumsnært (Åkrestrømmen), forutsettes 
infrastrukturtiltak som sentralt beliggende bru over Mistra. Det er behov for 
boligområder på på Åkrestrømmen. Området ligger fint til med tanke på 
solforhold og nærhet til viktig friluftsområde.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.26 Følg faglig anbefaling. 
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54 Innspill: Spredt bolig Elvål 

 Innspill 15 Astri og Olav 
Jenssveen 

Gnr/bnr. 61/37 

  

Planstatus LNFR- område i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Ja, gardstun 

Dyrka jord Deler av eiendommen er dyrka, gjelder ikke det avmerkede området 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nært Fv. 30 

Faresone Nei, ikke på det avmerkede området.  

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn Store deler av områdene ellers på Elvål omfattes av fareområde flom 

Faglig vurdering Innspillet gjelder et mindre LNFR- areal på eiendommen. Arealet ligger helt 
inntil et etablert boligområde, mellom to tomter, sentralt langs Fv. 30 på 
Elvål. Det ønskes vurdert om dette, og lignende arealer med slik beliggenhet, 
kan bli fremtidige boligtomter. Boligene i området har status som LNF- spredt 
bolig- fritid og næring, og er ikke regulert. Nært området ligger et 
industriområde 
Å tillate boligbebyggelse på denne typen «innklemte» arealer innebærer 
fortetting, noe som er i tråd med overordnede føringer. Området ligger nært 
etablert infrastruktur.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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55 Innspill: Spredt bolig Søndre Sølendalsveien 173 

 Innspill 36 Øyvind Fredriksson, 
Kristin Fines Ygre 

Gnr/bnr. 52/31 

 

Planstatus LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Ja, bolighus, uthus/garasje 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nært vei 

Faresone Nei 

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn Grenser til området avsatt til fremtidig LNFR- spredt bolig-fritids eller 
næringsbebyggelse.  

Faglig vurdering Det er ønske om at eiendommen får status som LNFR- spredt.  Den ligger 
inntil områder avsatt til fremtidig LNFR- spredt, og ellers boligbebyggelsen i 
Østagrenda.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 



 
 

64 
 

 

  

56 Innspill: Spredt bolig/fritid Ås/ Åsegga, Volla og Fuglåsbekken 

 Innspill 33 Christian Elias Kiær Gnr/bnr. 7/6, //42 og 8/104 
 

Planstatus LNFR, noe ved tunet Ås i LNFR spredt  

Eksisterende bebyggelse Ja, gardstun og hytter, Fuglåsbekken ubebygd 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Vei, sti til Fugelåsbekken 

Faresone Nei 

Bygdenært Ja/nei 

Særlige hensyn Deler av innspillet omfatter utvidelse/fortetting 

Faglig vurdering Det er ønske om at områdene får status som LNF- spredt bolig, fritid og 
næringsbebyggelse. Ved Ås har deler av bebyggelsen denne statusen i dag, 
mens noe ligger utenfor. Noe av innspillet innebærer utvidelse av allerede 
bebygde, bydenære områder. Dette er positivt med tanke på overordnede 
føringer. Ett av områdene som skal benyttes til fritidsbolig er knyttet til 
gammel seterbebyggelse, det andre omfatter område uten vegadkomst.   

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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57 Innspill: Spredt fritid Renåtjønnan 

 Innspill 33 Christian Elias Kiær Gnr/bnr. 8/105 
 

Planstatus LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Ei bu 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nei 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Innenfor konsesjonsområde Rendalsrein og innenfor område med 
sommerbeite.  

Faglig vurdering Det er ønske om at området får status som LNF- spredt bolig, fritid og 
næringsbebyggelse. Det er ikke noe infrastruktur i området. Det ligger ei lita 
bu på stedet. Fritidsbebyggelse vil innebære at en tar i bruk et helt nytt 
byggeområde.    

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Siles ut. 
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58 Næringsarealer/næringsbebyggelse Hanestad 

 Innspill 16 Haagen Hanestad Gnr/bnr. 31/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planstatus 
 

LNFR i kommuneplanens arealdel, Reguleringsplan R47 Hanestad 
lagerområde (2015), Reguleringsplan Hanestad fjelltak (2021) 

Eksisterende bebyggelse Enkelte mindre fritidsbygg 

Dyrka jord Områder med dyrkbar jord ned mot Glåma 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Rv. 3 og Rørosbanen 

Faresone Faresone flom, ras og skred 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Områder omfattes av faresoner, viktig infrastruktur gjennom området.  

Faglig vurdering Arealet som er spilt inn er stort. Det omfatter både eksisterende fjelltak, 
og arealer regulert til lagerområde i tilknytning til Rv 3 og jernbanen. 
Nærheten til særlig Rv.3 gir muligheter for næringsutvikling, og det er 
positivt at de i dag drives næring i området. Lagerområdet som er regulert 
er imidlertid ikke utviklet.  Arealet er stort, og ved vurdering må omfanget 
av figuren sees nærmere på.  I tillegg må en mer detaljert kunnskap om 
type aktivitet legges til grunn for å kunne vurdere realiserbarheten i 
planene. 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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59 Næringsarealer/næringsbebyggelse  Midtskogen 

 Innspill 28 Johan Grindflek Gnr/bnr. 61/19 Figuren er omtrentlig. 

  

Planstatus LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nært Fv. 30 

Faresone Faresone ras og skred 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Mindre uttak av fjell i området tidligere. Ikke regulert. Nært Jutulhogget 
naturreservat. 

Faglig vurdering Det er et ønske om å legge til rette for uttak av fjell i området. Det er tatt 
ut fjell her tidligere. Det opplyses å ha god kvalitet. Dette må utredes 
nærmere for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag. Direktoratet for 
Mineralforvaltning (DFM) anbefaler at kommunen gjør en vurdering av 
tilgangen på nødvendige mineralske ressurser for realisering av planlagt 
utvikling og utbygging. Videre anbefaler DFM at kommunen synliggjør 
etablerte uttak og forekomster som kan bli viktige i fremtiden. 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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60 Næringsarealer/næringsbebyggelse Nedre Misteregga grustak 

 Innspill 35 Per Hagen AS Gnr/bnr. 11/46 
  

Planstatus Regulert til fremtidig råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. 

Eksisterende bebyggelse Nei, brukes til grusuttak i dag 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Veg inn til området 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Boligområde med 31 tomter, hvorav 4 er bebygd, ligger rett sør-vest for 
området.  

Faglig vurdering Det er ønske at Nedre Mistra Grustak får status som permanent 
grusuttak. Grusuttaket er relativt sentrumsnært, noe som er positivt med 
tanke på transportavstander. Samtidig kan det skape utfordringer med 
støy og støv. Området har status som fremtidig råstoffutvinning i dag. Jf. 
kommuneplanbestemmelse 8 er det krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan før videre drift og utvidelse av uttaket. For området er 

det i tillegg krav om konsekvensutredning som tar for seg den samlede 
belastningen av flere grustak i området med hensyn til støy, støv og 
annen forurensning. Videre at nødvendige avbøtende tiltak skal 
utredes med tanke på å redusere totalbelastningen for nærmiljøet. 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet tas med videre, og det avklares hvorvidt 
fremtidig drift i området krever ny konsekvensutredning på 
kommuneplannivå.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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61 Næringsarealer/næringsbebyggelse Lysdammen grustak 

 Innspill 35 Per Hagen AS Gnr/bnr. 15/26 
 

Planstatus LNFR- område i kommuneplanens arealdel, adkomstveier tegnet inn rundt 
området.  

Eksisterende bebyggelse  Nei, brukes til grusuttak i dag.  

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Adkomstvei 

Faresone Faresone flom på en del av arealet i vest ned mot Otta 

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn Faresone flom. Et tilgrensende område i sørvest er dyrkbar jord, området 
er avskoget og mulig dyrket opp. Eksakt status her er usikkert.  

Faglig vurdering Det er et ønske at grusuttaket ved Lysdammen får status som 
råstoffutvinning i kommuneplanen. Det er drift i grusuttaket i dag. 
Omfanget av driften bør avklares, og hensynet til støy, støv og annen 
forurensning. Videre at nødvendige avbøtende tiltak skal utredes med 
tanke på å redusere totalbelastningen for nærmiljøet.  Direktoratet for 
Mineralforvaltning (DFM) anbefaler at kommunen gjør en vurdering av 
tilgangen på nødvendige mineralske ressurser for realisering av planlagt 
utvikling og utbygging. Videre anbefaler DFM at kommunen synliggjør 
etablerte uttak og forekomster som kan bli viktige i fremtiden. 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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62 Næringsarealer/næringsbebyggelse  Andrå, Dølparstua/ Træen  

 Innspill 24 Atle Ilsaas Gnr/bnr. 4/4, 4/14 
 

Planstatus LNFR- område i kommuneplanens arealdel, deler av eiendommen har 
detaljeringssone Andråa kraftverk  

Eksisterende bebyggelse  Boligbebyggelse og kraftverk. 

Dyrka jord Ja, deler av eiendommen har dyrket mark.  

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Adkomstvei 

Faresone Faresone ras og skred på store deler av eiendommen 

Særlige hensyn Mye av eiendommen har faresone ras og skred, deler av eiendommen har 
dyrket mark eller områder med dyrkbar jord. Det er kommet et innspill på 
fritidsbebyggelse på samme areal/eiendom (vurdering 50).  

Faglig vurdering Det er et ønske om å avsette/utvide arealer til produksjon av ren energi 
samt kunne etablere næringsbygg for utnyttelse av lokalt produsert energi. 
Det er avsatt område til kraftverk rundt Andråa, i tillegg har et område i 
tilknytning til dette formålet LNFR- spredt. 
Innspillet omfatter en utvidelse av eksisterende område.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes. 

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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63 Næringsarealer/næringsbebyggelse  Rådelsbekken (Tøråsen) grustak  

 Innspill 14 Statskog Gnr/bnr. 9/3 
 

Planstatus Områdene ligger som LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse  Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Adkomstvei 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering I området er det allerede etablerte massetak som benyttes til vedlikehold 
av vei. Det er et ønske at massetaket markeres som massetak i 
kommuneplanen.  Direktoratet for Mineralforvaltning (DFM) anbefaler at 
kommunen å synliggjøre etablerte uttak og forekomster som kan bli viktige 
i fremtiden. 
En synliggjøring av eksisterende uttak vurderes som positivt, og lite 
konfliktfylt iht. silingskriteriene. 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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64 Næringsarealer/næringsbebyggelse  Stordammen 

 Innspill 14 Statskog Gnr/bnr. 1.1 
 

Planstatus Områdene ligger som LNFR i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse  Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Adkomstvei 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering I området er det allerede etablerte massetak som benyttes til vedlikehold 
av vei. Det er et ønske at massetaket markeres som massetak i 
kommuneplanen.  Direktoratet for Mineralforvaltning (DFM) anbefaler at 
kommunen å synliggjøre etablerte uttak og forekomster som kan bli viktige 
i fremtiden. 
En synliggjøring av eksisterende uttak vurderes som positivt, og lite 
konfliktfylt iht. silingskriteriene.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 



 
 

73 
 

 

  

65 Næringsarealer/næringsbebyggelse  Storbakken 

 Innspill 33 Christian Elias 
Kiær 

Gnr/bnr. 7/6 

 

Planstatus Områdene ligger som LNFR spredt, fremtidig og nåværende 

Eksisterende bebyggelse  Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Adkomstvei 

Faresone Nei 

Bygdenært Ja 

Særlige hensyn - 

Faglig vurdering Det er ønske om at området skal ligge inne som massetak i 
kommuneplanen. Det er et eldre uttak der. Med bakgrunn i ortofoto ser 
det ikke ut til å ha vært aktivitet der på en stund. Det er mye vegetasjon i 
uttaket. Direktoratet for Mineralforvaltning (DFM) anbefaler at kommunen 
å synliggjøre etablerte uttak og forekomster som kan bli viktige i 
fremtiden. En synliggjøring av eksisterende uttak vurderes som positivt, og 
lite konfliktfylt iht. silingskriteriene.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 



 
 

74 
 

  

66 Næringsarealer/næringsbebyggelse  Tørråsen 

 Innspill 33 Christian Elias 
Kiær 

Gnr/bnr. 8/105 

 

Planstatus Områdene ligger som LNFR  

Eksisterende bebyggelse  Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Adkomstvei 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Ett av områdene ligger innenfor konsesjonsområdet for Rendalsren.  

Faglig vurdering Det er ønske om at områdene skal ligge inne som massetak i 
kommuneplanen. Det er uttak av masser i dag. Direktoratet for 
Mineralforvaltning (DFM) anbefaler at kommunen å synliggjøre etablerte 
uttak og forekomster som kan bli viktige i fremtiden. En synliggjøring av 
eksisterende uttak vurderes som positivt, og lite konfliktfylt iht. 
silingskriteriene.  

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet konsekvensutredes.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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67 Innspill LNFR Hanestad 

 Innspill 16 Haagen Hanestad  Gnr/bnr. 31/3  
 

Planstatus Fritids- og turistformål og friområde i kommuneplanens arealdel 

Eksisterende bebyggelse Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Nært Rv. 3  

Faresone Nei 

Bygdenært Ja, Hanestad sentrum 

Særlige hensyn Støysone ved RV. 3.  

Faglig vurdering Det er ønske om at eiendommen får tilbake til LNF- areal slik at det blir 
mulig å dyrke opp arealet. Det har ikke skjedd utvikling på området siden 
det ble lagt inn i kommuneplanen. Dyrking på arealet vil innebære en 
verdiskaping. Området har tidligere hatt status som LNF areal. 
Formålsendringen fremstår som uproblematisk. 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet tas med videre, og at det vurderes ikke å være 
nødvendig med konsekvensutredning.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 
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68 Innspill LNFR Tørråsen 

 Innspill 33 Christian Elias Kiær Gnr/bnr. 8/105 
 

Planstatus LNFR areal 

Eksisterende bebyggelse Nei 

Dyrka jord Nei 

Fjellområde Nei 

Infrastruktur Adkomstvei 

Faresone Nei 

Bygdenært Nei 

Særlige hensyn Nært konsesjonsområdet for Rendalsren 

Faglig vurdering Innspillet går på mulig areal for tretopphytte. Det er ønske om at 
tilleggsnæringer til gårdsdrift vektes tyngre på arealer med LNRF- areal for 
nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, slik at dette kan 
omfatte tiltak som tretopphytter.  
 

Faglig anbefaling Det anbefales at innspillet tas med videre, og vurderes i forbindelse med 
gjennomgang av bestemmelser for LNFR- områder.  

K.styremøte 26.01.23 Følg faglig anbefaling. 


