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• Hensynssoneavgrensing for Koppangsøyene. Hvor settes avgrensing, og hvordan skal 
bestemmelser utformes? Koppangsøyene har egen kommunedelplan som er tenkt videreført, 
samtidig er Koppangsøyene både fått status som UKL (utvalgt kulturlandskap der 
forvaltningsplan er under utarbeidelse) og KULA område (kulturhistorisk landskap av nasjonal 
interesse). Innenfor kommunedelplanen er det en del boligbebyggelse som ligger i LNF-uten 
spesiell interesseovervekt disse er foreslått markert som eksisterende boligbebyggelse – med 
egne bestemmelser. Viktig at ikke de forskjellige hensynssonene slår hverandre i hjel – men 
heller utfyller hverandre. Potensielle uoverensstemmelser mellom forskjellige lovverk rundt 
f.eks  vedlikehold av flomverk, kantvegetasjon vs krav i PT, PEFC skogstandard – hvordan få 
gode bestemmelser for dette? Hva med nydyrking og kantsoner? 

• Skal det skilles mellom kartlagt flomsone og aktsomhetssone i kart og eller bestemmelser? 
• Skal det beregnes klimapåslag for Glomma og andre større vassdrag eller kun for mindre 

vassdrag? 
• Vannforsyningsanlegg med sikringssoner er foreløpig valgt ikke lagt inn i kart. Er det riktig eller 

skal det være allment tilgjengelig med tilhørende bestemmelser?  
• El-ledninger (høyspent/overføringsledninger) skal disse fjernes fra kart og kun være 

tilgjengelig internt? 
• Endring fra lav- til høystandardhytter (innlagt vann og avløp). Skal det gjøres ei vurdering på 

KP-nivå av hvor dette kan tillates? Og i så fall hvilke forutsetninger og utredninger vil regionale 
myndigheter forventer på dette nivået. Gjelder i hovedsak Vinjeveien – tryvangområdet, men 
kan også være aktuelt andre steder. 

• Hvilke utredninger med tanke på villrein forventes dersom ikke det skal legges til rette for nye 
tomter men kun høy sanitærteknisk standard og 150 m2 BYA. Gjelder i vinjeveien– 
tryvangområdet, men kan også være aktuelt andre steder. 

•  Kommunens tomtereserver. Vedlagt er eget skjema med oppsummering av alle områder 
samt kartoversikt over Myklebysetra og Gåla, der vi har spesielt store utfordringer med 
tellingen.   

• Følgende står i regionalplanen s 76: 



Hva kreves på kommuneplannivå for å legge dette inn i planen som nytt byggeområde samt 
fortetting?

 
 


