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1.

Planenshensikt

Hensiktenmed planen er å leggetil rette for videre utvikling av Tronfjell som «fyrtårn», gjennombl.a.
etableringav et utkikkspunkt, et servicebygg,utspringsrampefor hanggliding,parkeringsplasser
og
etableringav universeltutformede turveger.
Planenerstatter Trontoppen,Plan-ID R11,datert 20.06.1998.

2.

Fellesbestemmelser
for hele planområdet

2.1.

Kulturminner:
Dersomdet i forbindelsemed tiltak i markenoppdagesautomatiskfredete kulturminner,
gjenstandereller andre spor som visereldre aktivitet i området, og som tidligere ikke er
kjent, skalarbeidet stansesi den utstrekningdet berører kulturminneneeller deres
sikringssonerpå fem meter. Det er viktig at ogsåde som utfører arbeidet i markengjøres
kjent med dennebestemmelse.Melding om funn skalstrakssendesSametinge
t og Hedmark
Fylkeskommunev/ kulturminneavdelingen,jf. Lovom kulturminner § 8, annet ledd.
Sametingetminner ogsåom at alle samiskekulturminner eldre enn 100 år er automatisk
freda ifølge lov av 9. juni 1978nr. 50 om kulturminner (Kml.) § 4 annet ledd. Mangeav disse
er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.Det er ikke tillatt å skadeeller
skjemmeet freda kulturminne, eller sikringssonenpå 5 m rundt kulturminnet, jf. Kml. §§ 3 og
6.

2.2.

Universellutforming:
Tilgjengelighetfor alle skalgjeldefor fysiskeløsningerknyttet til bygningerog utearealer,så
langt det er mulig, og sikresgjennomkrav til universellutforming ved utførelseav tiltak,
jf. Byggtekniskforskrift (TEK17).

2.3.

Tekniskinfrastruktur:
Eventueltnye kabler leggesi bakken.

2.4.

Midlertidig masselager:
Det tillates et mindre masselagerav grusinnen planområdet.Masseneskalbenyttestil
vedlikeholdav vegerog plasser.

2.5

Terrenginngrep
:
Terrenginngrep skal skje så skånsomt som mulig. Eventuelle sår i terrenget etter
anleggsperiodenmå håndterespå en tilfredsstillendemåte.
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3.

Bebyggelseog anlegg(§ 12-5 nr.1)

3.1

Fellesbestemmelser
Materialbrukog farger:
Material- og fargebrukskalha et helhetligpreg, og en god sammenhengmed
omkringliggendebebyggelseog naturterreng.Det skalleggesvekt på høy kvalitet i
arkitektoniskutforming, detaljer og materialbruk.Taktekkingskalha en mørk og matt
fargevirkning.Blanketakplater er ikke tillatt.

3.2

Fritids- og turistformål (BFT1-2)
Utkikkspunkt(BFT1):
Innenfor området tillates etablert utkikkspunktmed utforming som skalgodkjennesav Alvdal
kommune.Utkikkspunktetskalvære ha universellutforming (jf. pkt. 2.2) og sikresi henhold
til Byggtekniskforskrift (TEK17).
Servicebygg(BFT2)
Innenfor området tillates etablert servicebygg.Byggskalutformes i henholdtil punkt 3.1.

3.3

Idrettsanlegg(BIA):
Rampefor hangglidere.Innenforområdettillates etablert rampefor utspringmed hangglidere.

3.4

Andre typer bebyggelseog anlegg
Navigasjonsinstallasjoner
(BAB1):
Innenfor området tillates etablert nødvendigebyggog anlegg,samt vegarealfor
navigasjonsinstallasjoner.

3.5

Telekommunikasjonsanlegg
(BTK1)
Innenfor området tillates etablert nødvendigebyggog anlegg,samt vegarealfor
telekommunikasjonsanlegg.

4.

Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

4.1

Kjøreveg– privat (SKV1)
SKV1reguleresi henholdtil eksisterendevegsituasjon.Det tillates nødvendig
breddeutvidelserinnenfor en vegbreddepå 5 meter.

4.2

Annenveggrunn– grøntareal
Annenveggrunn– grøntarealkan i nødvendiggrad benyttestil grøfter, skjæringerog
fyllinger.

4.3

Parkering- privat (SPA1-2)
Regulertområdekan opparbeidessom parkeringsplass.
Det skal avsettestilstrekkeligareal til snu- og oppstillingsplassfor buss.

4.4

Parkering– privat (SPA3)
Parkeringsplass
for bevegelseshemmede,
og i forbindelsemed hangglideraktivitet.
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4.5

Parkering– privat (SPA4)
Parkeringsplass
for bevegelseshemmede.

5.

Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)

5.1

Turveg(GT1)
GT1 omfatter eksisterendeprivate turveg sørfor telemasta. Nødvendigskjøtselog vedlikeholdav
turvegener tillatt.

5.2

Turveg(GT2)
GT2 omfatter eksisterendeprivate turvegog omleggingav denne, nord for Fritids- og
turistformålet BFT1. Nødvendigskjøtselog vedlikeholdav turvegene er tillatt.

6.

Landbruks,
- natur- og friluftsformål, LNF (§ 12-5 nr. 5)

6.1

Landbruks- og naturområde, LN-område
Innenfor de regulerteområdenetillates arealbrukog tiltak som er i samsvarmed
arealbruksformålet. Områdetbenyttestil noe beite, for øvrig forutsettes at arealeti mindre
gradblir benyttet til ferdsel,noe som vil ivareta naturgrunnlaget.Utspringfra
hanggliderrampetillates på eget ansvar.

7. Bestemmelsertil hensynssoner(§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
7.1

Særlighensyntil bevaringav kulturmiljøer(§ 11-8 c) (soneH570_1)
Alle endringerut over vanligvedlikeholder forbudt. Hensynettil kulturmiljøet skalværeførende
for arealbruken.Dersomverneverdigbebyggelsefår uoppretteligskader,tillates det oppført
bebyggelsemed sammedimensjoner,høyderog utforming,og i harmonimed stedetssærpregog
byggeskikk.Vedalle søknadspliktigetiltak innenfor hensynssonen,
skaldet hentesinn uttalelse
fra kulturmyndighetene.Kommunenskulturadministrasjonskalvarslesom tiltaket.
Dokumentasjonav alle tiltak skalforeleggesregionalkulturminnevernmyndighet.

8. Rekkefølgebestemmelse
r
8.1

KryssetTronsvang
lia X Fv.681
FørBFT1åpnesfor alminneligbenyttelse,skaldet sikrestilstrekkeligfrisikt i avkjørselenfra fv.
681 til Tronsvanglia
. Innenforfrisiktsonapå 6m x 140m skaldet ikke væresikthindringersomer
høyereenn 0,5 m over kjørebanenivå.Enkeltelementersomoppstammedetrær, stolpereller
lignende,med diametermindreenn 0,15 m, kan tillates.

8.2

Bruk- og vedlikeholdav privat adkomstvei,Tronsvanglia
Bruk- og vedlikeholdsavtaleav privat adkomstveigjennomTronsvangliaer privatrettslig,men skal
foreliggefør utkikkspunktetetableres.

8.3

Sikringav privat adkomstveg,Tronfjellveien
De brattestepartieneav Tronfjellveienmå sikresmed stabbesteinerfor å forhindre utforkjøring.
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