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Mattilsynet

Statens til sgn for planter, fisk, dyr og nr ing s midler

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING AV GRIMSBU BOLIGFELT I
FOLLDAL KOMMUNE - PLANID 201902
Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Vår oppgave er å sikre at tiltak
som planlegges i kommuner ikke bryter med regelverk hvor Mattilsynet er sektormyndighet.
Mattilsynet skal påse at nasjonale f øringer, regionale planer og lokale bestemmelser som beskytter
drikkevann og drikkevannskilder f ølges opp av kommunen.
Mattilsynet viser til «Rekkef ølgebestemmelser (PBL § 11-9, nr. 4 )
A ., I områder avsatt til bygge- og anleggsformål kan ikke tiltak etter pbl I 20-1 finne sted før
tekniske anlegg, vann- og avløpsløsning er godkj ent jf . PBL kap 18. »
Rent praktisk vil det si at før området kan reguleres og tiltak iverksettes skal det være etablert
vannforsyning med nok vann av drikkevannskvalitet. Det må settes av areal og beskyttelsessoner
t il dette på plankartet.
Mattilsynets fokus i denne sa ken ligger på :
1. at det etableres vannforsyning med nok vann av drikkevannskvalitet og at vannkilden
beskyttes hensiktsmessig.
2. at avløp organiseres/etableres på en måte som ikke forurenser eksisterende eller nye
drikkevannskilder
3. at eventuell masseflyt ing skjer på en måte som ikke sprer planteskadegj ørere eller planter
på svartelisten (uon sked planter)

a

På dette nivået har ikke Mattilsynet noen forutsetning til vurdere dette og derfor har ingen
kommentar til varsel om oppstart, men vi onsker folge saken videre.
Med hilsen

a

Helge Heimstad
Spesialinspektør
Dette dokumentet er elektronisk godkj ent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversj on.

Mattils ynet
Avde ling Glamdal og Osterdal

Saksbehandler: Helge Heimstad
Tlf : 22400000
E-post: postmottak@m atti l s ynet.n o
(Husk mottakers navn)

www.mattilsynet.no
Pos tadres se:
Felles pos tmottak, Pos tboks 383
2381 Brumun ddal
Telefaks: 23 2 1 68 0 1

FIAS3
Folldal Kommune
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL
Att: Synnøve Kj ønsberg

Tolga, 9. desember 2019

Vår ref 8/22616/deres ref. 19/629

Vedr. varsel om oppst art av regulering - Dalholen og Grimsbu
Viser til varsel om oppstart av regulering av Dalholen og Grimsbu boligfelt i Folldal kommune, datert
31.10.2O19.

a

Ved planlegging av boligfelt er det vikti g legge til rette for renovasj on. Med utvidet henteordning
som innføres hosten 2O2O, ma det tas høyde for at hver bolig skal ha plass til fire dunker for avfall.
Les mer om ny renovasjonsordning på www.fias.no.
Avfallshåndtering er regulert av forskrift fo r husholdningsavfall og slam i kommunene Rendalen og
Folldal. Denne finnes tilgjengelig pa htt ps:// w ww .fias.n
o / om-fias/r enovyasjonsforskri ft -_o
g-inst ruks/.
Forskriftens §8 stiller krav til plassering av oppsamlingsenhetene:
"Alle op psamlingsen het er ma plasseres slik at de ikke gir hygieniske ulemper eller er t il sjenanse {dvs.
prakt isk og est et isk) for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse med t øm ming. På
hent est edet skal enhet ene plasseres lett t ilgjengelig på et plant og fast underlag i bakkenivå. Det skal
sett es av t ilst rekkelig areal t il plassering og håndt ering av beholdere."
Forskriftens §8 stiller også krav til vei som skal betj enes med renovasj onsbil, med veibredde på
minimum 3,0 meter, og fri høyde på minimum 3,5 meter. S nuplass skal være tilfredsstillende fo r
renovasj ons kj øretøy.
Når det gj elder snuplass forholder FIA S seg til anbefalt utforming av snuplass i Norsk Standard for
tilrettelegging av renovasjonsl sn i ng er (NS 9432:2014 ).
Ta gj erne kontakt med FIAS dersom dere har spørsmål i forbindelse med planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Fjellregionen Int erkommunale Avfallsselskap as
Hanne Maageng Olsen
Kommunikasj onssj ef

Fjellregionen Int erko mmunale Avtalisselskap as
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Fylkesmannen i Innlandet

Folldal komm une
Gruw egen 1
2580 FOLLDAL

Var dato:

Var ref:

06.12.2019

2019/1 9505

Deres dato:

Deres ref:

05.11.2019

19/ 629

Saksbehandler, innv algstelefon

Mette Bj ørnsen Saur, 62 55 12 27

Utt alelse t il varsel om oppstart av reguleri ngspla n - Dalholen bolig felt PlanlD 201901 - Folldal kommune
Fylkesmannen viser t il oversendelse dat ert 31.10.2019, med varsel om oppstart av detalj regulering
av Dalholen boligfelt i Folldal komm une. Hensikten med planarbeidet er legge t il rett e for
oppføring av boligbebyggelse. I kommuneplanens arealdel er området avsatt t il boligformål.
Fylkesmannen for utsett er at forslag t il reguleringsplan blir utarbeidet i t råd med før inger i
overordnet plan.

a

a

Fylkesmannens rolle i plansaker er se t il at nasj onale føringer og forvent ninger legges til grunn for
planlegg ingen. Vi forutsetter at disse følges opp i det videre arbeidet med planen.
Barn og unge
Fylkesmannen viser til Rikspolitiske retningslinjer for å s tyrke b arn og unges interesser i planleggingen, og
forvent er at d isse legges t il grunn i planar beidet . Her st illes blant annet krav om at planprosesser
skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike
grupper barn og unge selv gis anledning til delta.

a

Vi forut setter at det settes av t ilst rekkelige og egnede arealer for lek, utendørs opphold og
møteplasser j f. T-2/ 08.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet s- og beredskapsmessige forhold skal ivaret as i planarbeidet på grunnlag av
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, j fr. plan- og bygningsloven § § 3-1 pkt. h og 4-3. Dett e
skal også omfatte klimat ilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Vi forut sett er at Kommunalog moderniseringsdepart ementet s rundskr iv H-5/ 18- Sam funnssikkerhet i planlegging og
bvggesaksbehandling blir lagt t il grunn. Risiko- og sår barhetsanalyser skal utformes i t råd med
veileder fra Direktorat et for samf unnssikkerhet og beredskap - Sgm funnssikkerhet i kom m unens
arealplanlegging.
Komm unen må sikre at planområdet er t ilst rekkelig sikret mot fa re eller vesent lig ulempe, og at
t iltak ikke fører t il fa re eller vesent lig ulempe for grunn, jfr . plan- og bygningsloven § 28-1. Vi
forutsett er at før inger gitt i lov erk og forskrift er blir overholdt .

E-postadresse:
fminpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
yyw.fylkesm ann en._no/melding

Postadresse:
Postboks 987
2604 Lilleh amme r

Besoksadresse:
Gudb randsdalsvegen 186,
Lillehammer
Parkgata 36, Hamar

Telefon: 61 26 60 00
www.fylk
e smannen.nol in
Org.nr. 974 761 645

Side: 2/ 2

yr i ge tema
Videre minner vi o m at planforslaget må t a hensyn t il nasj onale mål og føringer når det gjelder:
• Tilre tt elegging for medvirk ning i planpro sessen, j f. S 5-1 i plan- og bygning sloven
• Reduksj on av klimagassutslipp, effekt ivisere og legge om bruken av energi
• Vurdering av virkninger for nat urmangfold, jf . §§ 8 - 12 i nat urmangfold loven
• Universell utforming av ut eareal og bygninger
• Sikring av milj omessig forsvarlig e fe llesløsninger for avløp og vannforsyning
• Kart legging og sikring mot støy, j f. T-1442/ 2016
• Ut bygging t ilpasset landskap og omgivelser, j f . den europeiske landskapskonvensj onen

a

Fylkesmannen legger til grunn at vi får anledning til uttale oss t il et event uelt planforslag når det er
utlagt t il offent lig ettersyn. Ta kontakt om dere har spørsmål t il vår utt alelse eller dere har temaer
dere vil diskutere med Fylkesmannen.

Med hilsen
Øyvind Gatehus (e.f.)
avdelingsdirektør

Mette Bj ørnsen Saur
seniorrådgiver
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Merknader til varsel om oppstart av regulering av Dalholen boligfelt og
Grimsbu boligfelt iFolldal komm une
Vi viser t il deres oversendelse dat ert 3 1.10 .19 ved rørende varsel om opp start av reg ulering
av Dalholen og Grimsbu boligfelt i Folldal ko mm une.
Saksopplysninger
Det skal utarbeides reguleringsplan for eksist erende kom munale boligf elt på Gri msbu og
Dalholen. Dett e ko mmer so m et resu lt at av Folldal kom munes planst rat egi 20 1 7 ti l 20 19
hvo r disse to kommunale boligfelt ene priorit eres i planperioden. Områdene er avsatt t il
boligareal i gj eldende komm uneplanens arealdel for Folldal ko mmune, og såled es vil
planarbeidet være i t råd med overord net plan. Tomtedelingsplanene for f elt ene er utdatert e
og mange av t o mt ene fr emstår so m lit e att rakt ive. Det er heller ikke knyttet best em melser
om ut nyt t ingsgrad t il boligf eltene.

Var rolle
Stat ens vegvesen har ansvar for

a sorg e for at føringer i Nasj onal t ransport plan, Stat lige

planretningslinj er for samordnet bol ig - , areal- og t ran sport plan leggi ng (SPR- SBATP),
vegnormalene og andre nasj o nale og reg ionale arealpolit iske føringer blir ivaretatt i
planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på veg ne av st at en , forvalt er av
fylkesveg på vegne av fy lkesko mmunen og so m stat lig fagmyndighet med sekt oransvar
innenfor vegt ransport .
Våre mer knader t il saken
St atens vegvesen mener at det er posit ivt at eksist erende boligo mråder avsatt i
komm uneplanens arealdel reg uleres og oppdat eres.
Fv. 29 er klassifi sert som B- veg, region al hovedveg , og er en vikt ig omkj øring sveg mello m
øst og vest , rv. 3 og E6 . ÅDT på st rekningen forbi Grimsbu er på 8 50 kj øret øy i døg net ,
Postad resse
Statens vegvesen
Region ost
Postboks 10 10 Nord re Ål
2605 LILLEHAMMER

Te lefon: 22 0 7 30 00
firmapo st- ost@vegvesen.no
Org.nr: 97 10 3208 1

Kontoradresse
Pa rkgat a 8 1
2317 HAMAR

Fakt uraadresse
Statens vegvese n
Regnskap
Postboks 702
98 15 Vadso

2
hvo rav 12% av disse er lange kj øret øy. Fart sg rensen på denne st rekningen er 60 km / h. ADT
på st rekningen forbi Dalholen boligfelt er på 600 kj øret øy i døgnet , hvorav andelen lange
kj øretøy er
15 %. Fart sgren sen her er pa 60 km/ h.

pa

Grim sb u bolig felt
St atens vegvesen mener at det er svært uheld ig at eksist erende avkj ørsel er lokalisert midt i
en busslom me langs fv. 29. Slik vi vurderer det utfordrer dett e t rafi kksikkerheten for
reisende med kollekt ivt ransport . Stat ens vegvesen ser behovet for

a skil le

holdeplass og

avkj ørsel, og innarbeidelse av rekkefølgekrav knytt et t il dett e forholdet .

Trafikksikkerhet for ø vrig
Vi o ppford rer for øvrig kommunen t il

a sikr e at fr em ko mmelighet en t il gående og syklende

ivaret as int ernt på plano mråd ene, samt at fri sikt so ner innar beides både i t ilknyt ning t il interne
kryss på om rådene og kryss med fv. 29.

Stat ens vegvesen har ingen ytt erligere merknader t il oppst art svar selet , men legger t il grunn
at vi får anledning til

a ut tale oss når saken blir lagt ut t il offent lig et tersyn.

Med hilsen
Plan og t rafi kk
Hanne Finstad
Seksj onsleder

Gunhild Sem

Dokum en tet er g odkj en t elektronisk og har derf or ing en hi ndskre vne s ignat ure r.

Kopi
FYLKESMANNEN I INNLANDET, Post boks 98 7, 2604 LILLEHAMMER
HEDMARK FYLKESKOMMUNE, Post boks 4404 , 2325 HAMAR
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N V E

Folldal kommune

2580 F OLLDAL

Vår dato: 27.11.20 19
Vår ref.: 20 19 12908-2
Arkiv: 323
Deres dato : 3 1.10.20 19
Deres ref. : 19/629

Saksbehandler :
Susan Solbrå

NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan
av 201901 Dalholen boligfelt - Folldal kommune, Hedmark
V i viser til varsel om oppstart datert 31. oktober 20 19.
N orges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasj onal sektormyndighet med innsigclscskompetanse
innenfor saksomr adene flom -, erosj on- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnv
ann, og anlegg for energiproduksj on og framføring av elektriskkraft.
NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasj onale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.

Flom, erosj on, skred og overvann

a

God arealplanlegging er det viktigste virkemi ddelet for
foreb ygge skader fra flom - erosj on og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift(TEK.17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosj on og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte væ re behov for en
detalj ert fagkyndig utredning av faren . Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Hensynet til flom m å også sees i sammenheng m ed lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til
ta imot denne økte avrenn ingen, må det planlegges
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen . Dette må gjøres tidlig i
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www_m iljokomm une_no, yyw_klima tilpasnin g no og www.n orskvann.n o.

a

50 9 1, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Intemett: www.n
v e.n
o
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Side 2

VVa
ssdrag- og grun vannstilt ak
Det er store a11.me
nne interesser knyttet til vassdrag og grunnv
ann. T iltaksom kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesj onsplikt etter vannres sursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesj onspliktvurdering av vassdr agstiltaki planen, så ber
vi om at dette kommer kl art
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at regu leringsplan kan erstatte kons esj on, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energian legg
Et velfungerende system for produksj on og overføring av energi er avgjør ende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesj on etter energi- og vassdr agslovgivningen .
Hvis planen kommer i berøringm ed energiinteresser , bør berørte ener giselskap involveres tidlig.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi a bruke følgende veiledere og verktøy :
•

NVEs karttjenester viser informasj on om flom- og skr edfare, vassdrag og energianlegg.

•

NVE s veileder 2/20 17 N asjonale og vesentlige regionale interesser inn en NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

•

NV Es retningslinje 2/20 11 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom - og
skredprosesser som kan utgjore fare, og hv ord an disse farene bor utr edes og innarb eides i
planen.

•

NVE s siekkliste for reguleringsplan er et nyttig verkt oy, for
er vurdert og godt nok dokumentert .

•

www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshå ndtering i arealplanlegging.

•

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på ww w.nve.no/arealplan.

asikr e at alle r elevante saksomr ader

Dersom planen berører NVEs saksomr åder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig etter syn.
NVE legger til grunntakommunen vurderer om planen ivar etar nasj onale og vesentlige regionale
interesser. I p landokum entene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. A lle relevante fagutredninger innen NVEs saksomr åder m å være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no.

Side 3

NVE vil pr ioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistandtil
konkrete problems tillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.20 17 om NVEs bistand og
verktoy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistandtil i den enkelte saken.
Ta gjem e kontakt

pac-post cller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjcf

Susan Solbrå
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift.Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

FOLLDAL KOMMUNE
Teknisk, Landbruk og Utvikling

N otat
Til:
Kopi til:
Fra:

saksbehandler plan/geodata

Saksnr.

L.mr.

Arki vko de

19/630- 15

6925/ 19

Dato

PLAN 20 1902

23.12.2019

INNSPILL TIL 201902 DETALJRE GULERI NG FOR GRIMSBU
BOLIGFELT - HE IDI RYEN
Saksbehandler mottok innspill til planarbeidet på sms fra Heidi Ryen 15.11.20 19. Innspillet
inneholdt følgende:
•
•
•
•
•
•

Det kan bli trangt med l 7 ny hus.
Det kan bli vanskelig bygge på eksisterende hus.
Bekymret for støy.
Barn trenger lekeplasser.
Er redd det kan bli et dårligere miljø.
Synes det er fint slik det er nå.

a

Synnøve
Kjønsberg
saksbehandler plan/geo data

E-post saks behandler:
syn ove.kj onsberg@f olldal.kommun e.no

