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RØROS KOMMUNE:
REGULERINGSPLAN FOR REINHOLDTHAGAEN, VOLA
- Varsel om oppstart av detaljregulering
- Høring av planprogram
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for
boligområde i Reinholdthagaen, Vola. Planen vil utarbeides som detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3.

Planområdet (fig. 1) ligger ca. 1 km nord for Røros sentrum, i overgangen mellom etablerte
eneboligområder bygd ut på 1970 – og 80-tallet, og større sammenhengende områder for friluftsliv og
nærrekreasjon i Vola. Spesielt vestre del av området har en viktig funksjon som utfartsområde og
korridor ut mot friluftsområdene i Vola. Sørøst for planområdet ligger noen eksisterende
fritidseiendommer.

Figur 1: Planområdets
plassering, ca 1 km nord
for Røros sentrum.
Kilde: kommunekart.com

Området har vært betegnet som en «grønn kile» fra Vola i nord og sørover mot Ann-Magritt-veien /
Storstuggu / Røros Hotell, avgrenset av boligområder i vest og øst. Deler av denne kilen er blitt bebygd
med leiligheter i «Kjerkgårdshagaen». Røros kommune planlegger også ny barnehage innenfor «kilen».
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Planavgrensning
Planområdet er på totalt omtrent 47 daa, og omfatter de ubebygde eiendommene gnr.135, bnr.26,
og 287. I tillegg er bebygd fritidseiendom øst i planområdet tatt med i planområdet, gnr/bnr
135/161. I nord grenser planområdet til statens eiendom gnr.202, bnr.1, Røros vestre Statskog.

Sammen med kommunen har tiltakshaver vurdert avgrensing av planområdet. Tiltakshaver har
forespurt kommunen angående kommunens areal øst for planområdet (gnr/bnr 135/28), og om
eiendommen skal inkluderes i planarbeidet. Dette er fra kommunens side ikke ønskelig. Videre skal
kommunen i gang med å planlegge og regulere barnehage på tomta sør for Reinholdthagaen, mellom
Volaveien og Konstknektveien. Dette blir en egen reguleringsplan. God samordning mellom planene
vil bli svært viktig slik at trafikkløsninger og tilrettelegging for friluftsliv blir samordna.

Figur 2: Foreslått planområde for boligområde i Reinholdthagaen vist med rød strek på grunnlagskart.

Planens navn og ID
Detaljreguleringsplan for boligområde i Reinholdthagaen, Vola.
Tiltakshaver
Johan Kjellmark as
Plankonsulent
Feste NordØst as.
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Hensikten med planarbeidet
Johan Kjellmark as ønsker å starte arbeid med en detaljreguleringsplan for å legge til rette for et nytt
boligområde PÅ Reinholdthagaen i Vola.
Planarbeidet har som formål å:
• Utvikle et nytt boligområde i Vola, og derigjennom styrke tilbudet av boliger og tomter i
tettstedet Røros (Bergstaden).
• Utvikle et variert og fleksibelt boligområde som inneholder både frittliggende boliger
(eneboliger og tomannsboliger) og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, fire- og
seksmannsboliger).
• Sikre effektiv og hensiktsmessig arealutnyttelse.
• Sikre en boligutbygging som i volum, høyde og form er godt tilpasset tilgrensende
boligområder og kulturlandskap.
• Sikre gode leke- og uteoppholdsområder internt i boligområdet og trafikksikre
gangveiforbindelser til og fra boligområdet.
• Sikre etablering av nødvendig infrastruktur som vei, vann, avløp, overvannsløsninger,
renovasjon, el-forsyning og evt. annet.
• Sikre eksisterende turveger, løypetraseer og friluftsområder i områder som grenser til
boligområdet.
• Sikre forutsigbarhet for berørte parter, med hensyn til framtidige byggeprosjekter.
Eksisterende plansituasjon
Gjeldende arealdel er kommunedelplan for Røros sentrum, vedtatt 25.06.2009. Planområdet er
avsatt til LNF-formål.

Krav om konsekvensutredning
Planarbeidet er ikke i samsvar med overordnet plan, og faller derfor inn under Forskrift om
konsekvensutredninger (2017) pkt. nr. 25 i forskriftens vedlegg I: «Nye bolig- og fritidsboligområder
som ikke er i samsvar med overordnet plan». Dette innebærer at planarbeidet utløser krav om
konsekvensutredning (KU) og planprogram.
Planprogram for planarbeidet og konsekvensutredning legges ut på høring samtidig som dette
oppstartsvarselet sendes ut, og ligger vedlagt.
Føringer for planarbeidet
Det er gjennomført oppstartsmøte med Røros kommune, 21.03.2022. Møtereferat ligger vedlagt.

Ferdig forslag til detaljreguleringsplan vil bestå av plankart, reguleringsbestemmelser, samt
planbeskrivelse med konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).
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Medvirkning i planprosessen
Detaljreguleringsplanen forholder seg til plan- og bygningslovens § 12-8 for medvirkning i planprosessen
og varsling om oppstart av planarbeid, og høring av planprogram.
Det legges opp til medvirkning i henhold til prosessreglene i plan- og bygningsloven. Det innebærer
oppstartsvarsling, samt tett samarbeid mellom tiltakshaver, kommunen og konsulent. Det vil være
fortløpende vurderinger av behov for møter underveis i planprosessen.

Eventuelle uttalelser til planarbeidet sendes skriftlig innen 01.06.2022 til:
Feste NordØst as, postboks 33, 2541 Tolga, eller per e-post: sr@feste.no.
Annonsering om oppstart av reguleringsplanarbeidet, samt høring av planprogram, blir kunngjort i avisa
Arbeidets Rett 20.04.2022.
Oppstartvarsel og planprogram er også tilgjengelig på hjemmesidene:
Feste NordØst as – www.feste.no – aktuelt, varsel om oppstart
Kjellmark as – www.kjellmark.no
Røros kommune – www.roros.kommune.no.

Med hilsen

Stine Ringnes
Prosjektleder
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1. FORMÅL OG BAKGRUNN
1.1. FORMÅL
Johan Kjellmark as ønsker å starte arbeid med en detaljreguleringsplan for å legge til rette for et nytt
boligområde på Reinholdhagaen i Vola.
Planarbeidet har som formål å:
• Utvikle et nytt boligområde i Vola, og derigjennom styrke tilbudet av boliger og tomter i
tettstedet Røros (Bergstaden).
• Utvikle et variert og fleksibelt boligområde som inneholder både frittliggende boliger
(eneboliger og tomannsboliger) og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, fire- og
seksmannsboliger).
• Sikre effektiv og hensiktsmessig arealutnyttelse.
• Sikre en boligutbygging som i volum, høyde og form er godt tilpasset tilgrensende
boligområder og kulturlandskap.
• Sikre gode leke- og uteoppholdsområder internt i boligområdet og trafikksikre
gangveiforbindelser til og fra boligområdet.
• Sikre etablering av nødvendig infrastruktur som vei, vann, avløp, overvannsløsninger,
renovasjon, el-forsyning og evt. annet.
• Sikre eksisterende turveger, løypetraseer og friluftsområder i områder som grenser til
boligområdet.
• Sikre forutsigbarhet for berørte parter, med hensyn til framtidige byggeprosjekter.
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1.2. PLANOMRÅDET
Planområdet (fig. 1) ligger ca. 1 km nord for Røros sentrum, i overgangen mellom etablerte
eneboligområder bygd ut på 1970 – og 80-tallet, og større sammenhengende områder for friluftsliv
og nærrekreasjon i Vola. Spesielt vestre del av området har en viktig funksjon som utfartsområde og
korridor ut mot friluftsområdene i Vola. Sørøst for planområdet ligger noen eksisterende
fritidseiendommer.
Området har vært betegnet som en «grønn kile» fra Vola i nord og sørover mot Ann-Magritt-veien /
Storstuggu / Røros Hotell, avgrenset av boligområder i vest og øst. Deler av denne kilen er blitt
bebygd med leiligheter i «Kjerkgårdshagaen». Røros kommune planlegger også ny barnehage
innenfor «kilen».
Planområdet er på totalt omtrent 47 daa, og omfatter de ubebygde eiendommene gnr.135, bnr.26,
og 287. I tillegg er bebygd fritidseiendom øst i planområdet tatt med i planområdet, gnr/bnr 135/161.
I nord grenser planområdet til statens eiendom gnr.202, bnr.1, Røros vestre Statskog.
Sammen med kommunen har tiltakshaver vurdert avgrensing av planområdet. Tiltakshaver har
forespurt kommunen angående kommunens areal øst for planområdet (gnr/bnr 135/28), og om
eiendommen skal inkluderes i planarbeidet. Dette er fra kommunens side ikke ønskelig. Videre skal
kommunen i gang med å planlegge og regulere barnehage på tomta sør for Reinholdhagaen, mellom
Volaveien og Konstknektveien. Dette blir en egen reguleringsplan. God samordning mellom planene
vil bli svært viktig slik at trafikkmønster og tilrettelegging for friluftsliv blir samordna.

Figur 2: Foreslått planområde for boligområde i Reinholdhagaen vist med rød strek på grunnlagskart.
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2. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER
2.1. NASJONALE FØRINGER
Plan- og bygningsloven (2008)
Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet, samt at hver og en av oss kan
være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser. Plan- og bygningsloven gir grunnlag for vedtak
om bruk og vern av ressurser og om utbygging. Arealbruken blir gjort bindende for den enkelte grunneier
gjennom planer som bestemmer hvilke bygge- og anleggstiltak og hvilken virksomhet som er tillatt.
Planleggingen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale interesser og må derfor skje i nært
samråd med statlige fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere.
Naturmangfoldloven (2009)
Loven omhandler forvaltning av naturressursene, omfatter all natur, og gjelder for alle sektorer som
forvalter eller tar beslutninger som har konsekvenser for naturmangfoldet. Mange av prinsippene som
følger av loven er sentrale for å ivareta miljøhensyn i arealplanlegging.
Kulturminneloven (1978)
Lov om kulturminner (kulturminneloven) har som formål å verne kulturminner og kulturmiljøer som del av
vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Kulturminner er ressurser
som gir grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og
virksomhet.
Jordloven (1995)
Jordloven, lov om jord av 12. mai 1995. Formålet med loven er å sikre at arealressursene i Norge (jord, skog
og fjell) brukes på en mest mulig samfunnsgagnlig måte. Loven legger vekt på at jordviddene skal brukes på
den måten som er mest gagnlig for
1. Samfunnet (med sikte også på fremtidige generasjoners behov)
2. De som har yrket sitt i landbruket.
Arealressursene bør disponeres slik at man får «ei tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i
området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessige gode løysingar».
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023
Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. Dokumentet er utarbeidet i henhold til plan- og
bygningslovens § 6-1. Forventningene er delt inn i tre hovedområder:
1) Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
2) Bærekraftig areal- og transportutvikling
3) Byer og tettsteder der det er godt å leve
Det andre hovedfokusområdet gir føringer om planlegging som bidrar til å redusere klimautslipp, herunder
styrket knutepunkts-utvikling. Det tredje hovedfokusområdet gir føringer for en tettstedsutvikling som i
tillegg ivaretar befolkningens helse, trygghet og trivsel, og som er attraktive for et variert tilbud av handel,
tjenester og aktiviteter.
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse,
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Rundskriv T-2/08 om barn og planlegging (2008)
Formålet med rundskrivet er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger, og som har fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med
eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Rundskrivet skal sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar
for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en
meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. Det vises også til rikspolitiske
retningslinjer (RPR) for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen, som fremdeles er gjeldende.
Universell utforming
Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes
slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle
tilpasninger eller hjelpemidler. Det er satt økt fokus på dette temaet de senere år i Norge, der det sentrale
dokumentet er Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming.
Meld. St. 18 (2015-2016) Melding til Stortinget. Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet.
Tilrådning fra Klima- og miljødepartementet 11.03.2016 og godkjent i statsråd samme dato. Målet i
meldingen er å ivareta og videreutvikle friluftslivet, gjennom bevaring og tilrettelegging av viktige
friluftsområder, stimulering til økt friluftsaktivitet for alle og ivaretakelse av allemannsretten. Naturen skal
i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.
Bevaringsprogrammet for verdensarven – Røros bergstad og Cirkumferensen
Målet med Riksantikvarens bevaringsprogram er å utvikle de norske verdensarvstedene til gode eksempel
på den beste forvaltningen av natur- og kulturminner i Norge. I 2010 ble de omkringliggende områdene
rundt Røros bergstad, den såkalte Cirkumferensen, skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. Utvidelsen
omfatter bergstaden med omkringliggende landskap og de viktigste gruveområdene samt Femundshytta.
Hele Cirkumferensen, privilegieområdet som ble gitt til Røros kobberverk av Christian IV i 1646, fikk status
som buffersone. Utvidelse av verdensarvområdet er viktig for formidlingen av hele bergsverkshistorien og
menneskenes innsats for å overleve under svært vanskelige klimatiske forhold. I 2011 ble det vedtatt en
Regional plan for Røros bergstad og Cirkumferensen for å få koordinert og spisset innsatsen for vern,
utvikling og formidling av det utvidede verdensarvområdet.
Planområdet ligger innenfor kjerneområde i det utvidete verdensarvområdet, men ikke innenfor det
historiske sentrum.

2.2. Regionale føringer
Regional plan for Røros Bergstad og Cirkumferensen (2011)
Regional plan for Røros bergstad og Cirkumferensen er en direkte oppfølging av utvidelsen av
verdensarvområdet. Planens målsetning er å bevare, videreutvikle og tilgjengeliggjøre kulturarven for
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dagens og framtidens samfunn. Planen skal videre klargjøre mål og strategier for verdiskaping og utvikling
i fjellbygdene, basert på kulturarven knyttet til bergverksdriften.
Den regionale planen inneholder retningslinjer og antikvariske prinsipper som skal legges til grunn for
kommunal planlegging, saksbehandling og forvaltning av kulturminner:
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap skal forvaltes mest mulig enhetlig. Det skal utvises
respekt og stor forsiktighet med alt som bærer i seg elementer av det originale og det autentiske,
materielt og immaterielt i hele Circumferensen. Forvaltningen skal være i tråd med formålet for
verdensarven og nasjonale og internasjonale føringer for kulturminneforvaltning. Den skal bygge på
høy fagkunnskap om verdensarvverdiene, på gode kulturvernprinsipper, på kvalitet og helhetssyn, og
på et føre-var-prinsipp der det kan være tvil.
Forvaltningsplan for Røros bergstad og Cirkumferensen (2020)
Forvaltningsplanen for verdensarvområdet er ikke en plan etter plan- og bygningsloven, men vil likevel være
førende. Planen beskriver ikke planområdet konkret, men bidrar med verdifulle perspektiver når det gjelder
utbygging og arealbruk. Blant annet vil siktlinjer og fjernvikrning av nye utbyggingstiltak i forhold til
verdensarven, og hvordan den påvirkes.

2.3. Kommunale føringer
Kommuneplanens samfunnsdel for Røros kommune 2016-2028
I Røros kommunes samfunnsdel fremhever Røros urbane kvaliteter midt på Rørosvidda.; byrom, intimitet,
korte avstander mellom daglige gjøremål og klare tettstedsgrener. Dette er verdifulle kvaliteter som må
videreføres. Prioriterte satsningsområder er verdiskapning og bokvalitet. Videre er bl.a. disse delmålene
satt opp:

Disse delmålene gjenspeiles i overordnede retningslinjer for arealbruk bakerst i samfunnsdelen.
Boliganalyse for Røros sentrum (2017)
Det har i lengre tid vært fokus på at tilbudet av boligtomter i Røros sentrum har vært noe ensidig, da det i
gjeldende kommunedelplan fra 2009 kun er lagt ut nye boligområder i Gjøsvika, sør for sentrum. Det har
vært et ønske om å finne flere alternative boligområder på Røros, spesielt i nordre del av byen (jf. delmål
1 i samfunnsdelen). I forkant av at det ble iverksatt revisjon av kommunedelplan for Røros sentrum, ble
det utarbeidet en Boliganalyse for Røros sentrum. Planområdet i Reinholdhagaen er i boliganalysen pekt
på som mulig boligområde.
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Kommunedelplan for Røros sentrum, vedtatt 2009
Gjeldende arealdel er kommunedelplan for Røros sentrum, vedtatt 25.06.2009. Planområdet er avsatt til
LNF-formål. Området for de gamle grashagaene tolkes å være en del av område LNF-L1 (Sjøbakkhagaen),
som er vurdert å ha høy kulturhistorisk verdi, og er avsatt som et såkalt LNF-L område. Dette innebærer at
det juridiske innholdet i formålet er det samme som ordinært LNF-område, men at det i tillegg er gitt
tilhørende retningslinjer for forvaltning av de kulturhistoriske verdiene. LNF_L-området er også omfattet
av en eldre reguleringsplan fra 1966 «Reguleringsplan for Kvitsandhage, Kirkegårdshage, Sjøbakkhagaen,
Haugene. Delplan 20 og 21». Her er området regulert til turistformål. Kommunedelplanen gjelder imidlertid
foran eldre reguleringsplaner i den grad disse strider mot kommunedelplanens innhold.

LNF
LNF_L

Figur 4: Utsnitt fra kommunedelplan
for Røros sentrum, 2009.

LNF L1-områdene (Sjøhagàan) er omtalt på følgende måte i retningslinjene til
kommunedelplanen:
«Området har høy verdi som siste rest av Kjerkgårdshagàan. Sterkt visuelt og historisk
møte med Bergstaden, setrer i ytterkant og overgang til fjellvidda med høy verdi.»
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3.

PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING

3.1. PLIKT OM PLANPROGRAM OG KONSEKVENSUTREDNING
Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017 (KU-forskriften) gjelder for planer etter plan- og
bygningsloven. Planer som omfatter tiltak i forskriftens vedlegg I skal alltid konsekvensutredes og ha
planprogram eller melding. Planer som omfatter tiltak i forskriftens vedlegg II skal
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn, men
ikke ha planprogram eller melding.
I 2020 kom Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven. Formålet med
veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger (KU) fra
2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav
som stilles, og hva departementet forventer av kommunene og fylkeskommunene i deres plan- og
utredningsarbeid.
Gjeldende arealplan for planområdet er kommunedelplan for Røros sentrum, vedtatt 25.06.2009.
Området er i arealplanen i hovedsak avsatt som LNFR-område og LNF_L-område. Planarbeidet er
dermed ikke i samsvar med overordnet plan, og faller derfor inn under pkt. nr. 25 i forskriftens
vedlegg I: «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan». Dette
innebærer at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram.

3.2. METODE
De ulike utredningstemaene gitt i planprogrammet vurderes. Konsekvensanalysen skal gjennomføres
med utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok V712 – Konsekvensanalyser, kap.6, Ikke-prissatte
konsekvenser. Håndbokens metode benyttes for å vurdere verdier, omfang og konsekvenser for
temaene:
•
•
•

Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike
miljøene eller områdene, og graden av denne endringen.
Med konsekvens menes en avveiing mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil
medføre.

0-alternativet
Tiltakets konsekvenser skal vurderes i forhold til referansealternativet, kalt 0-alternativet. Dette 0alternativet er definert som den situasjonen man vil få i området dersom tiltaket ikke gjennomføres.
Utgangspunktet for dette er dagens arealbruk, sammen med de planer som foreligger for den videre
utviklingen av området (definisjon fra Statens vegvesen, 2005). Konsekvensene av tiltaket skal
sammenholdes med forventet utvikling.
Det forventes at planområdet ved et 0-alternativ vil fortsette å være et LNF-område, dersom
etablering av boligfelt ikke finner sted. I dag er dette tidligere dyrka mark, som er i ferd med å gro
igjen, og snart vil framstå som bjørkeskog.

Planprogram – detaljregulering for boligområde Reinholdhagaen, Vola. Røros kommune.

3.3. UTREDNINGSTEMA
Planprogrammet skal så langt det er mulig ut fra kjente forhold, avklare hvilke tema som må belyses
og utredes som del av reguleringen. Hensikten med planprogrammet er å skape forutsigbarhet, samt
å definere problemstillinger knyttet til den kommende reguleringen.
I henhold til forskriften vil det bli lagt vekt på at utredningene i størst mulig grad skal benytte allerede
eksisterende kunnskap/utredninger, slik at behovet for nye registreringer blir minst mulig.
Kartportalene miljostatus.no, skrednett.no, skogoglandskap.no, askeladden.no, samt opplysninger
fra Fylkeskommune, kommune og lokalkjente vil være viktige kilder for utredningene.

TEMA DET SKAL REDEGJØRES FOR:
Naturverdier og biologisk
mangfold

Friluftsliv

Landbruksverdier.
Jordvern
Kulturminneverdi.

Trafikk

Boligbehov

Overvann

Samfunnssikkerhet
og
risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl. § 4.3

Det skal gjøres rede for naturverdiene i planområdet og planens
influensområde med bakgrunn i eksisterende kunnskap i databaser som
naturbase, artskart, etc., samt nyere naturtypekartlegging. Vurderingene
skal knyttes til kravene i Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.
Dagens bruk av området til friluftsliv og nærrekreasjon, og planforslagets
virkninger for disse interessene skal beskrives. Planforslaget skal avklare
trasè for skiløype og tursti. Traseen må samkjøres med trase gjennom
kommunens reguleringsplan for barnehage. Utfartsparkering for friluftsliv
skal inngå som del av kommunens plan for barnehage.
Deler av planområdet er tidligere blitt dyrka, men er nå i ferd med å gro igjen.
Utredningen skal se på fremtidens verdi og brukspotensiale av dette området
som landbruksjord, og veie dette opp mot andre interesser.
Deler av planområdet har vært gamle grashagaer med lauer. Miljøet skal
vurderes som verdi i seg selv, og som del av «den grønne kila» mellom
bybebyggelsen og fjellet. Fjernvirkning fra antikvarisk bysentrum – Røros
Bergstad – skal også være en del av utredningen.
Planområdet vil få atkomst via kommunal veg Volaveien og
Konstknektveien. Kapasitet på veiene må utredes. Kommunens plan for
barnehage vil også komme til å benytte del av Konstknektveien, samt kryss
med Fv31. En barnehage med seks avdelinger vil medføre en betydelig
trafikkøkning. Konstknektveien og kryssløsning med Fv31 skal inngå i
reguleringsplan for barnehagen.
Det skal gjøres rede for kommunens behov for boligtomter og alternative
boligområder. Redegjørelsen skal omfatte både tomter for frittliggende
boligbebyggelse (eneboliger og tomannsboliger), og tomter for konsentrert
småhusbebyggelse (rekkehus, boligbygg med mer enn to boenheter).
Det skal gjøres vurderinger knyttet til overvann. Potensielle vannmengder
skal estimeres og legges til grunn for dimensjonering av overvannsanlegg.
Overvannsanlegg som grøfter, stikkrenner, etc. skal sikres gjennom plan, på
en slik måte at det ikke oppstår økt risiko for skader nedstrøms og nord for
planområdet.
Det skal utarbeides ROS-analyse for detaljreguleringsplanen. ROS-analysen
baseres på gjeldende veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (2017). På nåværende tidspunkt synes trafikksikkerhet og
overvannshåndtering å være det viktigste risiko- og sårbarhetsforholdet i
denne saken.
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Flere av disse utredningstemaene (friluftsliv, deler av kulturminnetemaet, og trafikk), vil måtte ses i
sammenheng med detaljregulering av barnehage sør for planområdet for boliger. En god dialog og
koordinering mellom disse planene er derfor viktig. Dette er drøftet i oppstartsmøte for planarbeidet, og
det er felles forståelse mellom tiltakshaver og kommunen omkring dette.

4.

SAMFUNNSIKKERHET
I detaljreguleringen skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen skal oppfylle
kravene i plan- og bygningsloven, og være iht. DSB veileder: «Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging. Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen», 2017. Denne vil avdekke
eventuelle behov for avbøtende tiltak knyttet til reguleringsplanen. ROS-analysen vil baseres på
gjeldende, overordnede ROS-analyser som ROS Trøndelag 2019 og overordnet ROS-analyse for Røros
kommune 2020 – 2030.
I forbindelse med oppstarten av planarbeidet, er det utført en gjennomgang av mulige uønskede
hendelser (se kap. 4.2). Ved oppstart av planarbeidet for Vola, ser vi for oss at spesielt
trafikksikkerhet, overvannshåndtering og flom, samt brannsikkerhet med slokkevannkapasitet ved
brann, vil være relevante fokusområder videre i planarbeidet. Dette vil kunne endres
når planprosessen er i gang. Det er ikke avdekket noe som tilsier at planområdet ikke egner seg for
boligbygging.

4.1. FORELIGGENDE ROS-ANALYSE FOR OMRÅDET
ROS Trøndelag 2019
Hensikten med analysen er å bidra til økt robusthet og gi innspill til risikoreduksjon og beredskap
innen kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur i fylket. Dette innebærer blant annet å gi innspill
til forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid iht plan- og bygningsloven. I analysen er det identifisert
mulige uønskede hendelser som uavhengig av størrelse og omfang vil kunne påvirke samfunnet og
beredskapsarbeidet.
Identifiserte hendelser (scenarier) er delt inn i kategoriene naturhendelser, store ulykker og tilsiktede
hendelser, og er oppsummert i tabell i ROS Trøndelag. Ikke alle tema her er relevante for
Reinholdhagaen, men analysen gir et utgangspunkt for hva som må vurderes. Derfor inngår den i
vurderingsgrunnlaget, og som kilde, i mer konkrete vurderinger for boligområde i Reinholdhagaen.
Overordnet ROS-analyse for Røros kommune 2020-2030
Kommunen har en helhetlig («overordnet») ROS-analyse, vedtatt i 2020. Analysen er konkret og
omfatter i alt ni mulige hendelser. Tre av hendelsene har særlig relevans for planarbeidet i
Reinholdhagaen. Hendelse nr.2 omhandler et scenario med langvarig kulde. Hendelse nr. 6
omhandler bortfall av drikkevann, og hendelse nr.7 omhandler brann i utmark som sprer seg til
bebyggelse. Vurderingene i overordnet kommune-ROS inngår i vurderingsgrunnlag og som kilde i
mer konkrete vurderinger for etablering av Reinholdhagaen boligområde.
Fagspesifikke risikovurderinger
Det er foretatt en gjennomgang av ulike fagspesifikke krav, jfr. DSBs veileder 2017 s. 21 og 26.
Aktuelle krav for planområdet er innarbeidet i sjekklisten på neste side.
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4.2. KARTLEGGING AV RISIKO- OG SÅRBARHETSFORHOLD
For å identifisere mulige uønskede hendelser, har vi benyttet sjekkliste laget med utgangspunkt i
vedlegg 5 i DSBs veileder. I tillegg er det tatt inn tema for vurdering fra FylkesROS og overordnet
kommuneROS. I listen har vi gått gjennom mulige hendelser, og gjort en vurdering av deres relevans
for boligområdet i Reinholdhagaen. Vår vurdering, og begrunnelse for denne, er beskrevet i høyre
kolonne.

NATURFARE

STORE ULYKKER

TEMAER

UØNSKET HENDELSE
Brann/eksplosjon, utslipp av
farlige stoffer, akutt
forurensning

IDENTIFISERING
Nei

Større ulykker (veg, bane, sjø
luft)

Nei

Nedbørutsatt

Ja

Ekstrem vind

Nei

Overvann

Ja

Flomfare i store vassdrag
(nedbørsfelt > 20km²)

Nei

BEGRUNNELSE
Hendelsen som vurderes er definert som
storulykkevirksomhet, eksempelvis
prosessindustri, tankanlegg for væsker og
gasser, eksplosiv- og fyrverkerilagre. Det
finnes ikke slike virksomheter i eller i
umiddelbar nærhet til planområdet.
Det kan oppstå større ulykker på Fv.31, men
det er ikke sannsynlig at dette vil påvirke
boligområdet direkte. Via ulike kommunale
veger, finnes flere påkoblingspunkt til Fv31
fra boligområdet.
Prognoser fra NVE viser at vi må forvente
mer nedbør/ekstremnedbør i fremtiden.
Røros ligger i et område som i
utgangspunktet er nedbørfattig. Store
nedbørmengder kan imidlertid føre til store
overvannsmengder i selve planområdet og i
høyereliggende terreng nord for
planområdet. Planområdet vurderes derfor
som nedbørsutsatt. Jf. punkt overvann.
Planområdet ligger ikke spesielt vindutsatt
til. Ved ekstremvær vil det kunne oppstå
skader innenfor området. Skadeomfanget
på bebyggelsen vil ikke være av en
størrelsesorden som medfører videre
vurdering og tiltak gjennom ROS-analysen.
Jordsmonnet innenfor planområdet er vått,
og det er mye sigevann fra områder over.
Øst for planområdet ligger Lergruvtjønna,
som fungerer som et fordrøyningsbasseng.
Ved at planområdet blir utbygd, og dermed
får en stor andel harde flater, kan det
oppstå overvannsproblematikk ved stor
snøsmeltnign og/eller store
nedbørsmengder. Det er derfor vesentlig å
sikre at anlegg for håndtering av overvann
blir tilstrekkelig beskrevet.
Planområdet har stor høyde over og
tilstrekkelig avstand til elver og flombekker,
og ligger ikke innenfor aktsomhetsområde
flom.

KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER OG INFRASTRUKTUR
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Flomfare i små vassdrag
(nedbørsfelt < 20 km²
Utglidning som følge av
ustabile grunnforhold

Nei

Erosjon (langs vassdrag)
Skredfare i bratt terreng (snø,
is, stein, leire og jord)
Kvikkleireskred

Nei
Nei

Skog- og lyngbrann

Nei

Lynnedslag

Nei

Fylkesveg 31

Nei

Høyspenningsanlegg

Nei

Slokkevann

Ja

Nei

Nei

Planområdet ligger ikke i nærheten av
mindre vassdrag.
NGUs løsmassekart viser at
utbyggingsområdet har tykk morene
(www.ngu.no), og vurderes som stabile.
Ikke aktuelt
Jf. NVE`s aktsomhetskart (www.nve.no).
Planområdet ligger over marin grense, og
har derfor ikke potensiell kvikkleire
(www.ngu.no).
Skog- og lyngbrann som smitter over på
bebyggelse er nevnt som mulig hendelse i
kommuneROS. I dette tilfellet grenser
utbyggingsområdet til annen
boligbebyggelse i vest og øst, samt åpne
områder i nord og sør. I sør arbeides det
med å få etablert barnehage. Med bakgrunn
i dette vurderes ikke området for å være
spesielt utsatt for skog- og lyngbrann.
Utbyggingsområdet vurderes ikke som
spesielt utsatt for lynnedslag.
Uønskede hendelser i planområdet vil ikke
kunne påvirke framkommelighet på Fv.31.
Ved ulykke og hindring av framkommelighet
på Fv.31 vil det være flere alternative veger
ut av planområdet.
Det er ingen høyspentlinjer i umiddelbar
nærhet til planområdet. Plantiltaket vil ikke
kunne påvirke høyspentlinjene. Hendelser
ved høyspentlinjer vil, med unntak av brudd
i strømforsyningen, ikke påvirke
planområdet.
Planområdet har pr. i dag ikke slokkevann.
Som del av planarbeidet må
slokkevannskapasitet i boligområdene rundt
vurderes, og om det nye boligområdet kan
koble seg på dette, eller om det må
etableres nye systemer for vann- og
slokkevann.
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5.

PROSESS

5.1. FREMDRIFT
Reguleringsprosessen legges opp i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Planprosess
og konsekvensutredning vil foregå parallelt.
Framdrift

Dato

Oppstartsmøte med Røros kommune
Kunngjøring av planarbeid med planprogram
Fastsetting av planprogram
Utarbeidelse av planforslag
Førstegangsbehandling av planforslag
Offentlig ettersyn
Endelig behandling

Mars 2022
mars – april 2022
Mai 2022
mai - november 2022
januar 2023
januar - februar 2023
Mars 2023

5.2. MEDVIRKNING OG INFORMASJON
Regelverket for planlegging etter plan- og bygningsloven, og forskrift om konsekvensutredning, sikrer
betydelig åpenhet og medvirkning i planprosessen. Gjennom høring og offentlig ettersyn av forslag
til planprogram gis det mulighet til å påvirke hvilke problemstillinger som skal utredes i planarbeidet.
I tillegg kommer vanlig høring og offentlig ettersyn av planforslaget og konsekvensutredningen når
disse foreligger.
Berørte grunneiere innenfor, og tilgrensende til, planområdet vil bli varslet ved oppstart av
reguleringsplanarbeidet. I tillegg varsles statlige og regionale instanser, og frivillige organisasjoner
som har interesser i området. Varsling skjer etter lister tilsendt fra Røros kommune. Varsling om
oppstart av planarbeid gjøres kjent med annonse lokalavisa Arbeidets Rett, samt med oppslag på
hjemmesiden til Røros kommune, Feste Nordøst as og Johan Kjellmark as.
Behov for møter underveis i planprosessen, med offentlige instanser, naboer og lokale interessenter,
vurderes løpende. Det legges opp til mest mulig direkte kontakt i form av anledning til å stille og få
svar på spørsmål.

Feste Nordøst AS
Postboks 33
2541 TOLGA
Røros, 05.04.2022
Vår ref.
21/2526-8

Løpenr.
4599/22

Arkivkode
PLAN 16122021

Saksbehandler
Øystein Engan 72 41 94 64

Deres ref.

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE
21.3.2022
Deltagere:
Arne Marius Holden Utne Kjellmark AS
Trond Schjølberg Kjellmark AS
Anja Øren Ryen Feste AS
Stine Ringnes Feste AS
Øystein Engan Røros kommune, saksansvarlig
Ingunn Holøymoen Røros kommune
Om prosjektet fra forslagsstiller
 Det er utarbeidet flere skisser av hvordan det er mulig å utnytte området. Plassering av
volum og veier.
 Kommunen skal bygge barnehage nederst. En del av planarbeidet vil være å se dette i
sammenheng med bolig/barnehage.
 Mye som må sees på i løpet av prosessen. Mange uavklarte områder.
 I forhold til boligformålet er det ønskelig å ha en høy utnyttelse. Noen få
eneboligtomter, resten er rekkehus og flermannsboliger.
 Utfordrende å balansere kravet til tetthet med estetikk og få det til å passe med
eksisterende småhusbebyggelse.
 Ønsker å bygge varierte boligtyper.
Planstatus og rammebetingelser
Gjeldende arealdel er kommunedelplan for Røros sentrum, vedtatt 25.06.2009. Planområdet
er, med unntak av regulert del i sør, avsatt til LNF-formål. Området for de gamle grashagaene
tolkes å være en del av område LNF-L1 (Sjøbakkhagaen), som er vurdert å ha høy
kulturhistorisk verdi, og er avsatt som et såkalt LNF-L område. Dette innebærer at det juridiske
innholdet i formålet er det samme som ordinært LNF-område, men at det i tillegg er gitt
tilhørende retningslinjer for forvaltning av de kulturhistoriske verdiene. LNF_L-området er også
omfattet av en eldre reguleringsplan fra 1966 «Reguleringsplan for Kvitsandhage,
Kirkegårdshage, Sjøbakkhagaen, Haugene. Delplan 20 og 21». Her er området regulert til
turistformål. Kommunedelplanen gjelder imidlertid foran eldre reguleringsplaner i den grad
disse strider mot kommunedelplanens innhold.
Foreslått avgrensning
Planområdet omfatter de ubebygde eiendommene gnr.135, bnr.26, 28, 168 og 287.

Post- og besøksadresse
Bergmannsgata 23
7374 RØROS
Telefon: 72 41 94 00

Org.nr: NO 939 898 743 MVA
Bankgiro: 4280.05.23022
www.roros.kommune.no
postmottak@roros.kommune.no

Planområdet er foreslått trukket sørover til kryss med An-Magritt-veien for å kunne avklare og
sikre kjøreatkomst til nytt boligområde, ytterligere utbygging av leiligheter i Kjerkgårdshagaen,
samt utfartsparkering for brukere av stier og løyper i Vola. Hele «den grønne kilen» som
strekker seg fra Vola og sørover til Konstknektkveien er medtatt for å sikre områdets funksjon
som korridor ut til større friluftslivs- og nærrekreasjonsområder i Vola.
I nord grenser planområdet til statens eiendom gnr.202, bnr.1, Røros vestre Statskog.

Kommunens kommentar
 Ønsker ikke at planarbeidet tar med seg Kjerkgårdshagan. Dette bør være to separate
planarbeid.
 Ønsker ikke at barnehagetomta tas med inn i planarbeidet. Må hensynta
barnehageregulering. Denne skal starte opp i løpet av våren. Ikke fastsatt tidspunkt for
dette ennå. Barnehageplanen skal også omfatte eksisterende vegsystem vest og sør
for barnehagetomta (Volavegen og Kølkjørarvegen, samt kryss ut mot Fv31 An-Magrittveien).
 Ønsker ikke at kommunens eiendom 135/28 tas med inn i planen.
 Atkomsten bestemmes i stor grad av barnehageplanen.
 Planen tar med seg hele den grønne kilen, legger seg i vest mot eksisterende
bebyggelse.
 Hyttene på kanten er ikke tatt med i forslaget til planavgrensing. De ligger i dag i LNF,
foruten 135/76, som har egen reguleringsplan. Det er fordel og ulempe med å ta de
med. Vi heller mest mot at de ikke bør tas med da de er lite relevant for planarbeidet
her. Det må være noe medvirkning med hyttenaboer.
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Plangrensen må følge tomtegrense for Renholdthagaen rundt gnr/bnr 135/26 og
135/287. Tar med setra som ligger inni området, gnr/bnr 135/161..

Tema og utredninger
Forslagsstiller har foreslått følgende utredningstema som bør behandles særskilt i
planarbeidet:
 Friluftsliv
 Naturverdier/naturmangfold
 Boligbehov
 Kulturminner
o Kulturmiljøet i seg selv i form av gamle grashagaer med lauer
o Den grønne kilen
o Fjernvirkning fra Røros
 Trafikk
Kommunens kommentar
 Kommunen er enig i utredningstemaene.
 Særlig viktig er fjernvirkningene fra Røros sentrum. Tiltakshaver må ha en dialog med
Byantikvaren om hvilke siktlinjer som er de viktigste, og som utredningen må ta
utgangspunkt i. Det må lages en 3d modell som viser worst-case scenario. Denne skal
også ta inn over seg fjerning av vegetasjon. Det bør også lages en fotomontasje
dersom 3d-modellen ikke er godt nok egnet til å vise realitetene. Hitteråsen er det
viktigste landskapselementet på Røros. Bebyggelse må ikke legges i silhuett oppe på
åsen da dette vil bli visuelt svært skjemmende, blant annet fra Slagghaugen, men også
fra andre ståsted.
 Landbruk må tas inn. Må si noe om jordkvalitet, nasjonale forventninger til jordvern.
Kan være lurt å ta dette som et viktig punkt i konsekvensutredninga. Området ligger
som dyrket mark. Kan spare en del jobb om man tar det helt fra starten.
Øvrige tema som ble diskutert i møtet
 Tetthet/utnyttingsgrad/byggehøyder
o Kommunen vil stille krav om en viss tetthet. Vi ønsker høy arealutnyttelse som
passer i området. ref Gjøsvika, 2,5 boenheter pr daa. Regnet på bruttoareal.
o Mest sårbare områder lengst fram på kanten, både i forhold til høyder og volum.
Dette må synliggjøres med 3D modell og fotomontasjer.
o Byggehøyder vil gi seg selv ut fra inntrykket man kan gi. Balansegang mellom
krav til tetthet og sårbarhet for fjernvirkning.
 Lekeområder
o Må legges sentralt i feltet, gjerne med flerbruk som sosial arena. Tenk gjennom
plassering av lekearealet så det ikke blir liggende innerst og øverst i feltet.
o Krav til MUA, må heller gå ned på privat MUA og etablere gode fellesområder.
 Parkering
o kommunen har ingen felles krav. Kan gå ned fra 1,2 på dette om ønskelig.
Heller legge til rette for gjesteplasser som sirkulerer. Ber regulant utrede dette
og foreslå alternativ.
 Snøforhold
o Kommunen er usikker på snøforholdene i området. Området ligger frempå
brinken, ganske værhardt. Når det kommer bebyggelse, kan det endre seg
ganske mye hvordan snøen legger seg. Vi ønsker dette beskrevet og
undersøkt.
 Overvann/grøftesystem
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o

Det er et etablert vannsystem (for overvann) som må ivaretas. Det må vurderes
hvor vannet skal føres i området. Området er bløtt. Må snakke med Kristian om
dette. Det beste er å fordrøye vannet der det er, dvs at det ikke sendes
nedover.

Vurdering av plikt om konsekvensutredning
Fra forslagsstiller:
Planområdet er ikke tidligere regulert. Gjeldende arealplan for området er kommunedelplan for
Røros sentrum, vedtatt 25.06.2009. Planområdet er i arealplanen i hovedsak avsatt som
LNFR-område og LNF_L-område. Planarbeidet er dermed ikke i samsvar med overordnet
plan.
Tiltaket faller derfor inn under pkt. nr. 25 i vedlegg I, gjeldende forskrift om
konsekvensutredning trådt i kraft 01.07.2017: «Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i
samsvar med overordnet plan».
Dette innebærer at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram.
Konsekvensutredningen vil bli innarbeidet som integrert del av planbeskrivelsen.
Kommunens kommentar:
 Kommunen er enig med forslagsstillers vurdering av plikt om konsekvensutredning.
 Ønsker å lage ku som en del av planbeskrivelsen. Enkelte deler av KU kan være lurt å
ha mer dialog om enn andre. Dersom det er nødvendig å skille ut KU og få denne
behandlet først kan dette gjøres.
Samarbeids- og medvirkningsprosesser
VA anlegg må avklares med kommunalteknikk.
God brukermedvirkningsprosess må vektlegges. Spesielt opp mot naboer.
Følgende møter bør avholdes med plan:
Det må avholdes underveismøter. Dette er særlig viktig fordi atkomstforholdene vil bli påvirket
av hvordan barnehagen nedenfor planlegges, og det dermed er viktig at planene ses i
sammenheng for å få gode helhetsløsninger
Konklusjon
Kommunen anbefalte oppstart av planarbeidet i møte i utvalg for plansaker 03.03.22.
Her har vi har kun omtalt de temaene vi mener er avgjørende for å kunne gi en anbefaling om
oppstarten av planarbeidet og den videre prosessen. Det at et tema ikke er omtalt nå, hindrer
ikke at temaet kan bli vurdert senere.
Saksbehandling
Dersom det er uenighet om vesentlige spørsmål i dette referatet, har forslagsstiller mulighet for
å få disse forelagt kommunestyret.
Forslagsstiller varsler oppstart av planendring/planoppstart og sender ut iht varslingsliste. Evt.
merknader med kommentarer fra forslagsstiller oversendes kommunen etter at
høringsperioden er ferdig.
Leveranse av plan
Plandokumenter skal som et minimum tilfredsstille karttekniske krav iht:
https://www.kartverket.no/globalassets/om-kartverket/fylkeskartkontorene/trondelag/arealplan2019/sjekklisten-regplan-trondelag-april-19.pdf
Planen vil ikke være komplett før disse krav er innfridd.
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Leveranse av digitale plandata.
Plandata leveres digitalt på gjeldende SOSI-format og skal følge kravene beskrevet i Kart- og
planforskriften kapittel 3, Fremstilling av arealplan. Se Nasjonal produktspesifikasjon for
arealplan og digitalt planregister på «Plankartsiden». For bestilling av digitalt kartgrunnlag fra
kommunen kan det tas kontakt med ingrid.fossum@roros.kommune.no.
Adresselister.
Kommunen oversender naboliste. I tillegg til disse kommer statlige myndigheter.
Sjekk samtidig evt. tinglyste rettigheter på eiendom(mer) som berøres av planforslaget.
Gebyr
Gebyr faktureres Kjellmark AS
Plan-Id
20220002
Vedlegg
Naboliste

Med hilsen
Røros kommune
Øystein Engan
Kommuneplanlegger

Vedlegg:
Naboliste

Referansenr.: 21/2526-8

5

