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FORORD
PlanrådAS er engasjertav Sjulhusvangengrunneierlagfor å utarbeidedetaljreguleringsplan
for Sjulhusvangenhyttegrendi Alvdal kommune.
Alvdal kommunehar som ansvarlig planmyndighetforeløpig vurdert at dennereguleringen
ikke vil medførevesentlige konsekvenserfor miljø eller samfunn.Det er likevel stilt krav av
Alvdal kommunetil at det utarbeideset planprogrami forbindelsemed varsel om oppstart.
Dettefor å klargjøreformåletmedplanarbeidet,planprosessen
medfrister og deltagere,opplegg
for medvirkning,alternativeløsninger,samtbehovetfor utredninger.

Tynset,05.04.2019
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1.

BAKGRUNNEN FOR PLANARBEIDET

Forslagsstillerog grunneiere
Forslagsstillerer SjulhusvangenGrunneierlag.Grunneierlageter organisertsom et eierlaget
der medeiernehar delt, ubegrensetansvari samsvarmedandeleni grunneierlaget.
Grunneiersamarbeid
i SjulhusvangenGrunneierlager fastsatti egenJordskiftesak,og laget
har etterdettefått egnevedtektersom fastsetterhjemmelshavernes
rettigheterog plikter.
Grunneierlagetsformål er å samlegrunneierneinnenforreguleri ngsplanområdet
for i
fellesskapå utnytte områdettil fritids- og boligbebyggelsesamtturistmessigutnytting. Laget
skal forvalte turistmessigutnytting, leggetil rettefor samarbeid om arealbrukeni området
medhensyntil utbyggingog anleggsvirksomhet,
og ivaretamedeiernesinteresseri forhold til
denoffentlige forvaltningenog almennheten.Grunneierlagetbestårav følgendeparter:
Gnr/bnr

Hjemmelsinnehaver

Arealandel,daa

Andel %

10/2

Andelsbrøk

Gry SynnøveBrandsnes

339

40

339/849

10/17

Morten Sørhus

31

4

31/849

11/4

Lars Martin Måna

84

10

84/849

11/11

Elfrid Marie Måna

299

35

299/849

11/37

Bjørn MagneJon Halvorsen,Maire
Lindén, Ola AaengNæsteby

96

11

849

100

96/849

Totalt utgjør grunneierlagetetterdette849 dekararealsom er fordelt på 849 retter.

Bakgrunnog formål med reguleringsplanen
Områdetved Sjulhusvangensom nå skal planleggesfor ny fritidsbebyggelsehar vært planlagt
i mangeår, og denneplanprosessen
byggerpå et avsattarealtil fritidsbebyggelsei
kommuneplanens
arealdel.Bakgrunnenfor planarbeidetbyggerpå grunneiernesønskeom å
tilr etteleggefor et nytt hyttefelt ved Sjulhusvangenpå Alvdal. Det ønskesnå å igangsette
oppstartav regulering,med en utvidelseav avsattplanområde,samten økning av antall
fritidsboliger i forhold til det som er avsatti gjeldendekommuneplan.
Formåletmed detaljreguleringener å tilretteleggefor et nytt hytteområdeved Sjulhusvangen.
Det skal tilretteleggesfor fritidsbebyggelsehøy standard,med innlagt strøm,fiber, vannog
avløp.Den nye fritidsbebyggelsenskal tilpasseslandskapetog samtidig skjermeeksisterende
seterlandskap
på Sjulhusvang
en. Det skal ogsåreguleresarealtil fritidsformål som muliggjør
utvikling av friluftsinteresseri området,herunderarealertil gapahukog bade-/fiskedammv.
Et viktig prinsippvil videreværeå sikre almeneferdselsårerfor skiløyper,turveierog stier. I
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et overordnetperspektivmå ogsåplanområdetvurderessom en del av et størreturist og
friluftsområde,da Nyseterveiengir god tilgjengelighetog nærhettil Østkjølenog Trontoppen.

2. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET OG ATKOMST
Planområdetligger ca. 3,5 km øst for Steiai Alvdal sentrum,på østkjølenmot Tylldalen.
Sjulhusvangener et eldre seterområdeog representerer
et viktig kulturlandskap.Landskapet
opprettholdesved slått på setervolleneog det er mye beitedyri det omkringliggendeområdet.
Planområdetligger på beggessider av Nysæterveienrett ovenforog i hovedsaksørog øst for
Sjulhusvang
en:

Oversiktskartsom viser planområdetsbeliggenhetved Sjulhusvangen.

NORD

Områdethar i prinsippetto mulige atkomstveier,entenvia Sjulhusvangveieneller via
Tronsvanglia og videreinn på Nyseterveien.Veien mellom Sjulhusvange
n og Nysætra
brøytesnå ogsåvinterstid.Beggedissevegenehar moderatestigningsforhold,og har en god
vegstandardmed god bæreevneog oversiktligekjøreforhold.Atkomstforholdenemed
trafikale kjøretøyvurderessom gode,og tilfredsstillendemed tankepå beredskapshensyn.
Områdetved Sjulhusvangen, Nysætraog Tronsvangen blir mye brukt som utfartspunkttil
friluftsaktiviteter sommerog vinterstid.Særligbenyttesområdetmye vinterstid for ski- og
vinteraktivitetersom knyttestil skiløypenetteti området.Områdethar derfor viktige
ferdselsårermed turveier,stier og skiløypervinterstid.
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Det arbeidesogsåmed andreplanerfor å videreutvikleØstkjølenog Trontoppensom turistog fritidsområde,og en utvikling av Sjulhusvangen
områdetmå seesi et helhetlig og
fremtidsrettetperspektiv.

3.

PLANSTATUS OG TIDLIGERE PLANPROSESS

I Kommuneplanenfor Alvdal, datert03.12.09er 368 daaavsatttil fritidsformål og benevntS1
ved Sjulhusvangen. Områdethar et estimertomfangpå 40 tomteri henholdtil det som er
beskreveti kommuneplanen.
Det er stilt krav om reguleringsplanfør det kan etableres
fri tidsbebyggelse.
Det omkringliggendearealeti områdetrundt Sjulhusvangen er avsatttil
landbruk- natur- og friluftsområde,LNF-område.

Utsnitt fra kommuneplanensom viser S1 ved Sjulhusvangen.

Etter at jordskiftesakenfor å etableregrunneierlagetvar avsluttet,søktegrunneierlagetAlvdal
kommuneom å justerearealetfor fritidsbebyggelseved Sjulhusvangentil å omfatte120 nye
hyttetomter.Søknadenble fremlagtsom en prinsippavklaringtil Alv dal kommunestyre.
Søknadentil Alvdal kommuneble behandletden 27. april i 2017 i Kommunestyret.Følgende
innstilling fra Formannskapet
ble vedtatt:
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1.Formannskapet
foreslårat Kommunestyrettar søknadfra Sjulhusvangengrunneierlagom
utvidelseav områdeByggeområdefor fritidsbebyggelseS1 for å utarbeide
detaljreguleringsplan
for Sjulhusvangenhyttefelt, Plan-ID 201503,til behandling.
2. Vedtaketfattesmed hjemmeli plan- og bygningsloven§§ 12-8 og 4-2.
3. Vedtaketbegrunnesmed at planforslageter i tråd medhovedtrekkog rammeri godkjent
arealdeltil kommuneplan,og at en gjennomkrav til behandlingetterForskrift om
konsekvensutredni
nger vil sikre en bærekraftigbehandlingav området.
4. Kommunestyreti Alvdal gir Sjulhusvangengrunneierlagdispensasjonfra krav til
utbyggingsavtalemedAlvdal kommune,jf. Kommuneplanbestemmelse
nr. 3 i
Kommuneplanfor Alvdal 2008-2020.
5. Vedtaketfattesmed hjemmeli plan- og bygningsloven§ 19-1, og begrunnesmed at kravet
til utbyggingsavtaleikke lengerer aktueltda vegenalleredeer opprustet.
6. Formannskapet
oppfordrertiltakshavertil å vurderedelt formål til fritids- og
boligbebyggelsei den vi dereprosessen.
Underviseset kartutsnittsom viser ny planavgrensningog avsatt arealS1 for Sjulhusvang
en:

Kartutsnittsom viser avsattutbyggingsareali kommuneplanenog omsøktutvidelsefor nytt område.
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Kartutsnittetover viser avsattareali kommuneplanenmedlys oransjefargesom utgjør 368
dekar.I henholdtil kommuneplanener områdetmentå omfatteca 40 hyttetomter.Rød strek
viser områdetsom grunneierlagetdisponereri henhold til jordskifterettensvedtak.Dette
arealetutgjør 849 dekar og skal væreplangrensetil detaljreguleringsplanen
for Sjulhusvangen
hyttegrend.Etter ovenfornevntesøknader det et ønskeom å regulereinntil 120 nye
hyttetomterog et mindrefiskedam/badeplass
med tilhørendefriluftsarealerinnen den
foreslåtteplanavgrensningen
.

4. PLANENS BEGRENSNING
Planavgrensningen
for planområdeter satti henholdtil vedtaketi jordskifterettenfor
grunneierlaget.Planområdetutgjør etterdettetotalt 849 daa.

Kartutsnittsom viser planavgrensningen
på Sjulhusvangen.
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Somen del av forarbeidenetil planprosessen
er forslagettil jordskifterettensplangrense
vurdertfor å kunneutbyggeinntil 120 hytter og etablereen bade- og fiskedammedtilhørende
arealbehov.Den avklarteplangrensenvil væresværtromslig medtankepå det behovetsom
er for å regulerefor fritidsbebyggelse.Den romsligestørrelsensyneslikevel hensiktsmessig
medtankepå å avklareplanforutsetninger,fremtidig bruk og forvaltning av tilgrensende
arealer.

5. UTREDNINGSTEMA
Somnevnt innledningsviser hovedformåletmed detaljreguleringenå tilretteleggefor et nytt
hytteområdeved Sjulhusvangen. For å synliggjørekonsekvensene
og virkningeneav
planforslageti planprosessen,
foreslåsdet å spesifisereog kategorisereutredningstemaer.
Temaenesom beskrivesunderer de temasom på nåværendetidspunkti planprosessen
antaså
utgjøreviktige problemstillingerog utfordringeri planarbeidet.

Metode
De ulike utredningstemaene
som er gitt i planprogrammetvurderes.Der det er relevantbygger
temaenepå StatensvegvesenshåndbokV712, kap.6– ikke-prissattekonsekvenser.
Håndbokensmetodebenyttesfor å vurdereverdier,påvirkningog konsekvenserfor temaene:
• Med verdi menesen vurderingav hvor verdifullt et områdeeller miljø er.
• Med påvirkning menesen vurderingav hvordanog i hvilken gradet områdepåvirkes.
• Med konsekvensmenesfordelerog ulemperet definerttiltak vil medførei forhold til
alternativ0. Konsekvensframkommerved sammenstillingav områdetsverdi og omfang
av påvirkningpå området.
Konsekvenserav tiltaket skal vurderei forhold til referansealternativet,
kalt 0-alternativet,dvs.
densituasjonmanvil få i områdetdersomtiltaket ikke gjennomføres.Utangspunktetfor dette
er dagensarealbruk,sammenmedde planersomforeligger for denvidere utvikling av
området.Konsekvenserav tiltaket skal sammenholdes
medforventetutvikling.

Utredningstema1: Reguleringav ca. 120 nye hyttetomter
I gjeldendekommunedelplaner det avsatt368 daautbyggingsarealtil fritidsbebyggelse.I
forarbeidenetil planprogrammeter det vist til et behovfor ca. 200 daautbyggingsarealer
tilstrekkelig for å tilretteleggefor inntil 120 fritidsenheteri området.Den videre
planprosessen
vil detaljplanleggeutforming av tomter og grøntarealerinnenforarealetsom
underer vist medoransjefarge:
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Kartutsnittfra mulighetsstudiensom viser et mulig arealbehovfor ca. 120 hyttetomter.

Den nye fritidsbebyggelsenskal tilpasseslandskapetog samtidigskjermeeksisterende
seterlandskap
på Sjulhusvangen.Et viktig prinsipp vil videreværeå sikre allmenne
ferdselsårerfor skiløyper,turveierog stier gjennomhytteområdet.I et overordnetperspektiv
må ogsåplanområdetvurderessom en del av et størreturist og friluftsområde,da
Nyseterveiengir god tilgjengelighetog nærhettil Østkjølenog Trontoppen.

Utredningstema2: Etablerevannspeil
En sentraldel ved den kommendeplanprosessen
er å avklareforutsetningenefor å kunne
etablereen damved Mellommyra.Områdetved Mellommyraer befartog godt undersøkt,og
kunnskapsgrunnlaget
synestilstrekkelig for å kunneplanleggeet lite vannspeil. Mellommyra
ble ved naturtypekartleggingen
i 2012ikke kartlagtsom en spesiellverdifull naturtype.
Sjulhusvangenligger imidlertid i et områdehvor det ut fra vegetasjonener indikasjonerpå
noekalkrik mark. Det er derfor sannsynligat noenkalkrike forhold ogsåpå og ved myra. Den
generelleerfaringeni detteområdeter at myreneer av den middelsriketypen (næringsmessig
og floristiske), og ikke av rikmyr-, eller ekstremrikmyrtypen.På bakgrunnav dettehar
Fylkesmanneni Hedmarksignalisertut fra et rent naturfagligvurdering,ikke ha vesentlige
merknadertil at det planleggesoppdemmingav et lite fiskevannpå myra. Detteforholdetskal
avklaresnærmerei planprosessen
og beskrivesi konsekvensutredningen.
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Dammener omsøkthos NVE somhar klassifisertdammentil konsekvensklasse
0. Det er etter
dettegodkjentmaganiseringav vann på inntil 10 000 m3, medmaksimaldamhøydepå 2
meter.Etter detteer det ikke øvrigeutredningskravtil dammenhva gjelder konsesjonsgrenser.
Gjennomføringenog prosjekteringenav selvedamanleggetvil bli gjenstandfor en egen
søknadsprosess,
menplanprosessen
har til hensiktå regulereplassering,størrelseog
utforming av damanlegget.I forarbeidenetil planprosessen
er det foreløpig vist til et damflate
på om lag 7 daa,med en dybdepå opp mot 1,9 meter.

Kartutsnittfra mulighetsstudiensom viser en mulig utforming av dampå 7 daa.

I mulighetsstudiensomer vist over, er det vist et forslagtil en atkomstvegfrem til
damanlegget.Det skal ogsåtilretteleggesfor en mindreparkeringsplass
og en gapahuki dette
området.For å tilretteleggeog sikre god tilgjengelighet,skal det ogsåvurdereså etablereen
turvei rundt dammen.Det er derfor vist en hensynssone
for det arealetsom skal vurderesi
konsekvensutredningen.
Disseforholdenevil bli nærmerevurdertog beskreveti
planprosessen.

Utredningstema3: Utredningfor vann- og avløpsforhold
De nye hyttetomtenesom skal tilretteleggesskal ha høy standard,det vil si at de skal ha
innlagt strøm,fiber, vann og avløp.Den kommendeplanprosessen
skal vurdereom det er
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regningsvarende
å knytte segtil kommunaltvann- og avløpsanleggnedei bygda,eller om det
skal etablereset lokalt anleggfor avløp,og boresetter vannlokalt innenplanområdet.
Det er pr i dag prøveboretfor vannkvalitetinnen området,og kvalitet og mengdevann
vurdereså ha tilstrekkelig kvalitet og kapasitet.I de foreløpigeskisseneer det avsatt arealtil
bådeboring av vannforekomster, og skissertet overordnetVA -nett medfall mot områdeti
nedkantav planlagtfritidsbebyggelse.I forarbeideneer det arealetsom ligger i grøntarealvist
medhensynssone
for infrastruktur.Detteområdetvurderesnærmerei planprosessen
med
alternativløsningfor å sendeavløpi rør ned til bygdaog pumpevannopp.

Kartutsnittfra forarbeidenesom viser hensynssonen
som skal utredesi nedkantav planlagtbebyggelse
for mulig etableringav vann- og avløpsanlegg.
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Utredningstema4: Kulturlandskap,kulturminnerog kulturmiljø
Det er fra tidligere registrertekulturminnerinnenforplanområdet.Det kan derfor ikke
utelukkesat det finnesandrekulturminnerenn det som registrert.Det er ogsåregistrerteldre
bebyggelsei området.Det vil derfor væreaktuelt å utredenærmerehvilk e konsekvenser
utbyggingenvil ha for temaet.

Utsnitt av planområdetfra Askeladden

Utredningstema5: Friluftsliv
Områdetbenyttestil aktivt friluftsliv bådevinter og sommer.Hovedløypenettetfor langrenn
vinterstidgår igjennomplanområdet,da dette er hovedløypafra tettstedetSteiaog inn til
serveringshyttaAllmannstua.Utforming av planområdetvil kunneha betydningfor
løypetraseerfor langrennog annenutøvelseav friluftsliv i området
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Utsnitt av løypetrasefor langrenni planområdet

Utredningstema6: Naturmangfold
Områdetbeståri dag av blandetskogmed hovedsakeliggranog bjørk på lavere
bonitet/impedimenti tillegg til områdermed myr. Planlagtetiltak skal vurderesetterreglene
for saksbehandling
i Naturmangfoldloven§§8-12.

Utredningstema7: Trafikk
Utbyggingav områdetmed 120 fritidsenhetervil nødvendigvisgi økt belastningpå
atkomstvegene
inn til området.Det finnesi dag2 alternativeatkomstertil områdetfra fv. 2222.
Det enealternativetopp igjennomBrennafra tettstedetSteia og den andrevia Tronsvangen,
nord-østfor planområdet.Konsekvenserav transportentil planområdetvil måttesynliggjøres
og beskrivesog utredesbasertpå kjent kunnskap.
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Ros-analyse
Det skal utarbeidesRos-analysefor detaljreguleringsplanen.
Ros-analysenutarbeidesetter
temaveilederenfra Direktoratetfor samfunnssikkerhet
og beredskap.

6. KONSEKVENSUTREDNINGEROG UTREDNINGSBEHOV
En reguleringsplansom leggertil rettefor utbyggingvil ha bådemiljømessigeog
samfunnsmessige
virkninger. De miljø- og samfunnsmessige
virkningenefølger av at flere
parter,interesserog hensynvil berøresav endringenesom følger av planen.Det ble i
oppstartsmøtet
gjort en vurderingom at planenikke falt inn underkrav om
konsekvensutredninger,
men virkningenesom følger av planenskal vurderesi henholdtil
gjeldendeforskrift. De miljømessigevirkningenefor en naturressurs,
f.eks. forurensningav
jord eller vann,hørerinn undermiljø, mensandrekonsekvenser,
som f.eks. økonomiske
konsekvenserknyttet til redusertemuligheterfor uttak eller utvinning av ressurser,faller inn
underbegrepetsamfunn.
Det er i forbindelsemed forarbeidenetil planprosessen
gjennomførten mulighetsstudieog
skisserten rekkeforskjellige forslagtil utforming av det nye hytteområdet.Det er etterdette
anbefalten kompaktutbyggingsom ikke krevermer utbyggingsarealenndet som tidligere er
avsatt i kommuneplanen.
På dissearealeneer det heller ikke registrertnaturtyper,
kulturminnereller andrelokaliteter, ennsom tidligere er avdekketi kommuneplan,som særlig
må ivaretasi den videre planprosessen.
Det synesderfor ikke å væresærligeforhold knyttet
til dettesom må utredesfor dennye hyttebebyggelsen
, men det er allikevel valgt å ta inn dette
somutredningstema
. Tiltaket vil uansettkunnefå konsekvenserfor klima og miljø gjennomat
det blir økt lokal biltransportopp til byggefeltet.Utbyggingenvil måttetilpassesegkjente
naturverdier.Oppdemmingvil måttesikresog garanteresmot flom i Kvernbekken.Disse
tiltakenebeskrivesog utredesi denkommendeplanprosessen.
Arealenesom er avsatttil utbyggingsformålved Sjulhusvangener ti dligerekonsekvensutredet
i forbindelsemed forarbeideneog planprosessen
medkommuneplanenfor Alvdal. Med de
momentersom er framkommetundersaksforberedelsen,
har administrasjonenanbefalten
igangsettingav planendringsomomsøktmed denbegrunnelseat den ikke bryter vesentlig
medhovedprinsippene
i kommuneplanenfor Alvdal 2008-2020 når det gjelderhyttebygging.
I plan- og bygningslovens§ 4-2 andreledd stårdet at reguleringsplanersom kan få vesentlige
virkninger for miljø og samfunn,skal særskilt i planbeskrivelsen
gi en vurderingog
beskrivelse– konsekvensvurdering
– av planensvirkninger for miljø og samfunn.
Den kommendeplanprosessen
vil derfor omfatteen egenkonsekvensutredning
som beskriver
virkningenefor miljø og samfunn,som følger av eventuelleutvidelserav de forholdenesom
overskriderdet grunnlagetsom alleredeer konsekvensutredet
i kommuneplanens
arealdel.
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7. MEDVIRKNING
Planog bygningslovensformål er at planleggingskal sikre åpenhet,forutsigbarhetog
medvirkningfor alle berørteinteresserog myndigheter.Forholdettil medvirkningble tatt opp
medkommunensadministrasjontidlig i prosessen.
Mye av medvirkningsperspektivet
er langt
på veg avklart gjennomjordskiftesakenhva gjelder rettighetenetil bruk innenforplanområdet,
herunderforhold til beitebrukmedmer. De rettigheterog plikter som følger av
jordskiftesaken,er nedfelt i egnevedtekterfor grunneierlaget.
Det er i denvidere prosessenlagt opp til at forslagsstillerog konsulentgjernestiller opp til
informasjonsmøtereller dialogmøtermedinteressenterog politikernei Alvdal kommunefor å
sepå mulige løsningeri det endeligeplanforslaget.Behovetfor slikt møtevil bli vurdert
underveisi prosessen,
i samrådmed politisk og administrativledelse.Forslagsstiller vil gjerne
presentereplanforslagetved 1. gangsbehandlingnår førsteutkasttil plan er klart. Det er et
ønskeom en breddialog medadmini strasjonog politikernei planprosessen.
I forhåndskonferansen
med kommunenble det ikke vist til særligeeller spesielleinteressenter
somburdeinkluderesi planprosessen
ut over de som følger naturlig som en ordinær
planprosessfor detaljreguleringav et område.For utredningstema1, 2, 5 vil det værenaturlig
å inkluderepartenesom direkte berøresinnenområdet,herunderAlvdal turforening.I
forbindelsemedhøring av planforslagetvil mulighetsstudiens
alternativerog valg bli belyst.
I forbindelsemedutredningstema3, vil det bli innledeten dialog med rettighetshavere
langs
Sjulhusvangveienog administrasjonog politikere i kommunen.Dersomdet vil kunnebli et
alternativå knytte segtil vann- og avløpsanleggnedei bygda,vil dettebli utredetsom et eget
punkt i prosessen.

8. FREMDRIFTSPLAN
Prinsippavklaringi kommunestyreti Alvdal kommune

27. april 2017

Forhåndskonferanse/oppstartsmøte
medadministrasjon

2. februar2018

Varsel om oppstart

mai 2019

Frist for merknadertil varselom oppstart

juni 2019

Vedtakav planprogram

januar2020

Planforslagtil 1. gangspolitiske behandling

mars2020

Høringsfristav planforslag

mai 2020

Vedtakav Planforslag

juni 2020
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