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Hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging nyter utsikten fra toppen av Digeråsen 
(befaring forsommeren 2019). 

 

1. Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med revisjonen gjelder oppdatering av hele gjeldende reguleringsplan for Digeråsen 

(planid 0429_20101600) med tanke på å oppnå en mer helhetlig og markedstilpasset utvikling 

av hele destinasjonen Digeråsen. I kort tekst omfatter dette:  

• Byggeområdene økes med ca 8,6 % (ca 240 daa). 

• Nye byggeområder med spektakulær utsikt inkl. mulig næringsbygg på toppen. 

• Flytting av byggeområder til mer strategisk beliggenhet (bl.a. skiut/-inn). 

• Fortetting av tidligere kommersielle utleieområder rundt dalstasjon. 

• Innarbeiding av sommer- og vinteraktiviteter. 

• Oppgradering av alpinanlegg med mer familie-/barnevennlige bakker. 

• Fokus på terrengtilpasset bebyggelse og ivaretakelse av verdifulle trær / vegetasjon. 

 

Som et ledd i videre markedsføring ønsker en å bruke navnet Birkenåsen på destinasjonen 

(godkjent av Patentstyret og styret i Birken AS) og om mulig å få døpt om stedsnavnet Digeråsen 

til Birkenåsen. 
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1.2 Forslagstiller, plankonsulent 

Forslagsstiller: Malmlaft Eiendom AS 

Plankonsulent: Arkitektbua AS 

 

1.3 Krav om konsekvensutredning  

Foreslått arealbruk avviker i forhold kommuneplanens rammer og utløser krav om 

konsekvensutredning og planprogram jf. referat fra oppstartsmøte (se vedlegg). 

 

 

 

2. Planstatus og rammebetingelser  

2.1 Kommuneplan 2016-2030 
I kommuneplanen fokuseres det på, av hensyn til villreinstammen, at videre hyttebygging og 

aktivitetsutvikling i Åmot-vest bør skje i aksen Skramstadsetra – Digeråsen (se nye byggeområder i 

utsnitt kommuneplan under). Skisserte fortetting/ utvikling i Digeråsen er ikke spesielt kommentert i 

kommuneplanen, men i forhold til det å åpne helt nye byggeområder vest for Digeråsen, kontra det å 

fortette og utnytte eksisterende infrastruktur, så virker det fornuftig å utnytte potensialet i Digeråsen 

først. 

 
Utsnitt av kommuneplankart med markering av planområdet (rød sirkel). 
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Kommuneplanbestemmelser aktuelle for planarbeidet: 
 
Infrastruktur - vei, vann, m.m. (pbl § 11-9 pkt.3) 
Nye atkomstveier skal dimensjoneres for brann- og redningsvesenets utrykningskjøretøy. 
Vannforsyning skal dimensjoneres for krav til slokkevann med tilstrekkelig antall brannkummer / 
hydranter. 
Framføring av elektrisitet, telefon, TV mm innenfor eksisterende eller nye byggeområder skal skje 
med 
jordkabel både for høyspent og fordelingsnett. 
Direkte adkomst fra tomteareal til samleveg med stor trafikkbelastning, dvs. mer enn 1000 ÅDT 
(årsdøgn-trafikk), skal unngås. 
 
Utbyggingsvolum, funksjonskrav og krav til påfølgende regulering (pbl § 11-9 pkt.5 og pkt.8) 
Reguleringsplanen skal angi arealbruk, utnyttelsesgrad, bygningshøyder, bygningsform, adkomst og 
avstand til nabogrense og/eller byggegrenser/byggelinjer. Reguleringsplanen skal også angi takvinkel, 
taktekking og utvendige farger i samsvar med fargekart nedfelt i estetisk veileder. 
Hensyn til landskapsvirkning, terrenginngrep og lokalklima skal inngå som premiss ved utarbeidelse 
av planforslag. 
Som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplaner skal eksisterende stier og løyper registreres. 
Friluftsliv og ferdsel skal inngå som premiss ved utarbeidelse av planforslag. 
  

 

 
Dalstasjonsområde med servicebygg for alpinanlegg og caravanplass (kafé/sanitærbygg/skiutleie). 

 
LNF-område 
En liten del av arealet som nå skal reguleres er avsatt til LNF i kommuneplanen. Dette gjelder deler av 
nytt byggeområde 5 (se kart side 19). 
 
Hensynssone ras- og skredfare 
I kommuneplanen ligger det en hensynssone for ras- og skredfare i ei bratt li i nord-østre delen av 
planområdet. 
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2.2 Gjeldende reguleringsplaner  

 

 
 Gjeldende reguleringsplaner (se nummerhenvisning på kart og beskrivelse i tekst) 
 

Planområdet berører/ erstatter følgende reguleringsplaner (se kart ovenfor): 

1) Reguleringsplan Digeråsen hytteområde (planid 0429_20101600), vedtatt 

09.03.2011 

2) Digeråsen hytteområde - Felt H8 og del av H3 - endring (planid 0429_20130200), 

vedtatt 10.06.2015 

3) Reguleringsplan Digeråsen hytteområde nordøstlige del (planid 0429_20140200) 

vedtatt 14.12.2016 

4) Reguleringsplan felt H1 (planid 20160300) vedtatt 10.05.2017 

 

2.3 Kommunale temaplaner 

Følgende temaplaner er aktuelle: Kommuneplanens samfunnsdel, Klimaplan- og energiplan 

og Hovedplan for vann og avløp. 

 

 

1 

2 

3 

4 
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2.4 Rikspolitiske retningslinjer/rammer/forventninger 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging/ Statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene/  Tilrettelegging for 

medvirkning i planprosessen, jf. §5-1 PBL/ Vurdering av virkninger for naturmangfold §§8-12 

i Naturmangfoldsloven/ Universell utforming av uteareal og bygninger/ Krav om ROS-

analyse (ny veileder DSB)/ Sikring av forsvarlige fellesløsninger for VA/ Tilstrekkelige og 

egnede uteoppholdsarealer for barn og unge (T-2/08), Kartlegging og sikring mot støy (T-

1442/2016)/ Utbygging tilpasset landskap og omgivelser, jf. den europeiske 

landskapskonvensjonen. 
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3. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

3.1 Beliggenhet / avgrensning / størrelse 

Planområdet ligger ca 10 km fra Rena sentrum, 5 km fra Hovdmoen og ca 44 km fra Elverum. 

Området omfatter tidligere avgrensing av Digeråsen hytteområde inkludert alpinbakke og 

caravanplass pluss en liten utvidelse rundt byggeområde 5 (se illustrasjon s.19) og er 3409 

daa stort. 

 
  Oversiktskart  

 

3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Dagens arealbruk er i hovedsak fritidsbebyggelse frittliggende (hytter), idrettsanlegg 

(alpinanlegg, skiskytteranlegg), turist- og fritidsformål, caravanplass samt LNF-område. Det 

går flere stier og skiløyper i området og deler av området er av stor betydning for friluftslivet 

både for fastboende og fritidsbebyggelsen.  

 

3.3 Landskap / vegetasjon / vassdrag 

Dominerende landskapsform og viktigste landskapselement er bergformasjonen Digeråsen 

som utgjør et markert høydedrag sett fra nord, øst og sør og som fortsetter videre vestover 

mot Engulvsfjellet. Digeråsen markerer også den visuelle avgrensningen mot vest for det 
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store landskapsrommet rundt Glommadalføret. Laveste punkt i planområdet ligger på ca. 

415 moh. og høyeste pkt. ca. 715 moh. 

 
Skrå flyfoto Digeråsen (Birkenåsen) sett fra sør-øst 
 

Planområdet ligger i et skogsområde bestående av mest furu i de høyereliggende partiene, 

men også noe gran på fuktigere partier og generelt litt lengre nede i lia. Det er noe mer 

glissen fjellskog helt på toppen. 

 
                          Typisk vegetasjon helt på toppen av Digeråsen. 
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Viktigste vannåre i området er Kvannbekken med sidebekker. Den er også oppdemt i 

området før kryssing av Digeråsvegen. Dam brukes som vannmagasin til 

snøproduksjonsanlegg (se kart s. 16).  

 

3.4 Kulturminner og kultur-miljø/-landskap 

Et søk på www.askeladden.ra.no avdekker ikke automatisk fredede eller nyere tiders 

kulturminner innenfor planområdet. 

 

3.5 Naturverdier, naturmangfold  

Et søk på www.naturbase.no , www.kilden.skogoglandskap.no og www.miljostatus.no 

avdekker følgende forekomster mht naturmangfold/ naturvern (fredede/truede arter, 

verdifulle/fredede natur-/kulturlandskap eller MIS-figurer), se kart under:  

Rødlistearter: 

- Rosenkjuke (Fomitopsis rosea) på toppen av Digeråsen 

- Gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa) v/barnetrekk 

- Strybarkmåler (Alcis jubata), ca 340 m nord for dalstasjonsområde 

- Marisko (Cypripedium), langs Kvannbekke ca 540 m sør for kryssing Digeråsvegen. 

 

 
Kart fra www.naturbase.no 

http://www.askeladden.ra.no/
file:///C:/Users/pot/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WILPPESN/www.naturbase.no
http://www.kilden.skogoglandskap.no/
file:///C:/Users/pot/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WILPPESN/www.miljostatus.no
http://www.naturbase.no/
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Naturmangfold (kart fra www.kilden.nibo.no) 

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse: 

- Leveområde (beiteområde) for villrein (prikke-raster og skrå-skravur) 

- Rypefot (Lycopodium clavatum monostachyon), ved dagparkering alpinanlegg 

- Registreringer av brunbjørn og ulv 

Kvannbekken Naturreservat ligger nedstrøms planområdet og vil kunne bli påvirket av tiltak i 

og rundt bekken innenfor den delen av nedslagsfeltet som ligger innenfor planområdet. 

Dette gjelder store arealer i den østlige delen av planområdet. 

Toppen av Engulvsfjellet er registrert som biologisk viktig område klasse B (regional 

interesse, grønnskravert figur på kartene over). Figuren kommer delvis innenfor 

planområdet. 

Området har følgende verdibegrunnelse i Naturbase faktaark: «et større skogområde av 

forholdsvis ordinær karakter, men med beskjeden påvirkning fra moderne bestandsskogbruk. 

Hogstflater forekommer ikke innenfor det avgrensede området. Lokaliteten utgjør en meget 

kompakt og sammenhengende granskog. Dette er et av de største områder i så måte i den 

østre delen av Øst-Norge. Når det gjelder vegetasjonen, er området interessant med tanke 

på rike krattmyrer og overgangssoner mot fastmark, men ellers har ikke Engulvsfjellet noen 
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spesielt sjelden flora. I regional sammenheng kan en peke på området som et mulig 

typeområde for den mer høyereliggende granskogen i Øst-Norge, og da spesielt for den 

nedre delen av Østerdalen. Det undersøkte området har regional verdi (B-verdi)». 

 
Miljøregistreringer i området (kart fra www.kilden.nibo.no) 

 
Kommentar 
Det er sterke interesser knyttet til naturmangfold både i og særlig i randsonen utenfor 
planområdet. Det ligger både regionale og nasjonale føringer i Regional plan for Rondane – 
Sølnkletten. Denne planen berører også vestre delen av planområdet hvor det er registrert 
beiteområde for villrein. Åmot kommune har en relativt ny kommuneplan hvor det er gjort 
avveininger mht verneinteressene og hvor evt. videre satsing på hyttebygging / reiseliv skal 
skje. Foreslåtte fortetting innenfor Digerås-planen var ikke noe tema under utarbeidelsen av 
kommuneplanen derimot er det lagt inn et stort område i aksen Digeråsen – Skramstadsetra 
(i lia opp mot Engulvsfjellet) som et mulig framtidig satsingsområde. Planfaglig synes det 
mest riktig både mht naturvern og utnyttelse av eksisterende infrastruktur at en utnytter 
utviklingsmulighetene i Digeråsen først. 
Planavgrensning mot vest kommer i berøring med registrert regionalt verdifullt naturområde 
Engulvsfjellet. Det vil bli behov for en nærmere dialog med fylkesmann/ kommune mht 
muligheter for tilpasning av grense her. 
   

 

3.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Digeråsen-området er godt utviklet mht oppmerkede stier/løyper både sommer og vinter og 

flere av disse berører planområdet (se kart under). En viktig del av planarbeidet vil bli å ta 

vare på disse og ytterligere forbedre mulighetene for turgåing/rekreasjon innenfor 

planområdet samt sørge for gode forbindelser ut til omkringliggende naturområder. 

Områdene Hovdmoen – Digeråsen er kategorisert som svært viktige friluftsområder.  
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Kart med skiløyper (rød strek) og type friluftsområder. 

 

3.7 Landbruk/ beitebruk 

Området har i hovedsak middels - lav bonitet (gran/ furu) og blir brukt som beiteområde for 

sau.  

 
Skogbonitet (kart fra www.kilden.nibo.no) 
 

Aktiv beitebruk i hytteområder har noen utfordringer knyttet til dyr som beiter på tomta og 
gjerne søker ly på/under terrasser og på oppholdsarealer rundt hytta. Her bør en se på 
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mulige tiltak i planbestemmelsene for å minimere dette problemet (for eksempel 
inngjerding av en mindre del av tomta) samtidig som en ivaretar allemannsretten og 
muligheter for fri ferdsel og bruk av området i beitesammenheng.  
 

 

3.8 Trafikkforhold 

Adkomst til planområdet skjer via Hovdmoen og Digeråsvegen som har noen utfordrende 

partier som er bratte og med krappe svinger. Evt. ulykkesbelastede punkter på tilførselsveg 

samt mulige konsekvenser pga økt trafikk som konsekvens av denne planen, bør synliggjøres. 

 

3.9  Teknisk infrastruktur 

Eksisterende nyere hytter i området har høy standard med innlagt vann og strøm. Området 

er tilkoblet offentlig vannverk og renseanlegg. Foreløpig konklusjon i SWECO sin rapport 

datert 04.09.2018 fastslår at eksisterende spillvannsledning (ø160) er tilstrekkelig for å 

kunne avkloakkere Digeråsen hytteområde slik som det er regulert i dag, og har i tillegg en 

restkapasitet på om lag 20%. Kapasiteten mht vannforsyning og krav til brannvann er ikke 

tilfredsstillende med tanke på videre utbygging.  

 

3.10 Grunnforhold / vannveger 

Hovedbergarten i øvre delen av planområdet er en sandstein, mens i den lavere delen er det 

et konglomerat bestående av flere ulike bergarter.  

 
               Berggrunnskart (NGU), gul= sandstein, grønn = Konglomerat, sedimentær breksje,  
               blå = Kalkstein, dolomitt. 
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Løsmassene i området består i hovedsak av tynn morene. Grunnforholdene er generelt gode 

med tanke på byggeområde for fritidsbebyggelse.  

Det finnes markerte vannveger i form av mindre bekker og fuktige partier/ myrområder som 

det ikke bør bygges på og som heller bevisst bør nyttes som nødvendige korridorer for 

overvann videre til større bekker og til fordrøyning av overvann. 

 
                Kvartærgeologisk kart (NGU) 
 

 
               Avrenningskart /vannveier/ bekker 
 

Kvannbekken og 

område for dam 

snøproduksjonsanlegg 
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Det vil være et krav om at tilleggsbelastning av overvann som skyldes raskere avrenning pga 

harde flater i utbyggingsområdene, blir håndtert lokalt innenfor planområdet. 

 
 

3.11 Næring 

Malmlaft Eiendom AS har delvis kjøpt og/ eller inngått avtaler om å kunne bedrive 

eiendomsutvikling innenfor planområdet. Andre aktører er Rena Byggsystem AS som bygger 

ut område H1 i gjeldende reguleringsplan og Rena Idrettslag som eier og drifter alpinanlegg 

inkl. servicebygg og caravanplass.  Malmlaft Eiendom AS har i senere blitt en betydelig og 

vellykket aktør mht utbygging og salg av fritidsboliger og har store ambisjoner for videre 

satsing i Birkenåsen.  
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4 Beskrivelse av planforslaget og hva som skal vurderes 
 

Her beskrives intensjonen med planforslaget og viktige tema som må konsekvensutredes/-

vurderes. 

 
Foto øvre del av Digeråsen hytteområde. 

 

4.1 Hovedgrep 

• Videreutvikling av et område som allerede har kommet godt i gang. 

• En markedstilpasning av reguleringen som gjør Birkenåsen mer attraktiv og salgbar. 

• Nye byggeområder med spektakulær utsikt inkl. mulig næringsbygg på toppen 

(trekkplaster). 

• Flytting av byggeområder til mer strategisk beliggenhet (bl.a. skiut/-inn).  

• Ulike segmenter – fra hytter på ca 30 kvm til trekkplaster på toppen. 

• Miks av hytter/leiligheter. 

• Fortetting av tidligere kommersielle utleieområder rundt dalstasjon. 

• Utnytte og sikre eksisterende golfanlegg, skiløyper, alpinanlegg samt etablering av 

nye sommer- og vinteraktiviteter. 

• Oppgradering av alpinanlegg med mer familie-/barnevennlige bakker. 

• Bilfritt, trygt og sikkert. 

• Ønske om noe romslighet i regulering for å tilpasse marked og konkurranse til enhver 

tid. 

• Terrengtilpasset bebyggelse og ivaretakelse av verdifull vegetasjon (samle inngrep). 

Innmåling av store verdifulle trær med tanke på å kunne ta vare på flest mulig.  
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4.2 Planlagt arealbruk/Reguleringsformål 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Skisse arealdisponering innenfor planområdet.  
 

4.2.1 Byggeområder 

 

4.2.1.1 Nye områder for hyttebebyggelse (område 4, 5, 7, 8 og 9) 

Område 4 (118 daa) er opprinnelig område FT3 (fritids og turistformål) i opprinnelig plan som 

nå foreslås flyttet mot vest, høyere opp i lia og gis muligheter for skiut/-inn løsning. Dette 

området forbeholdes frittliggende fritidsboliger i form av mindre kompakte hytter med lite 

fotavtrykk på tomter i størrelse ca 4-500 m2. Et viktig prinsipp skal være god skiut/-inn 

løsning i forhold til alpinanlegg og skiløype / tur-sykkelsti rett utenfor døra. Foreløpig anslås 

det plass til ca 200 tomter her.  

Område 5 (15 daa, nytt område) ligger på toppen av en markert kolle. Her blir det ikke 

muligheter for skiut/-inn, men fin beliggenhet med utsikt, sol og nærhet til senterområde 

med div. service gjør området interessant. Type bebyggelse og tomtestørrelse er foreløpig 

ikke bestemt. Maks utnyttelse område 4 tilsier ca 15 tomter. 
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Område 7 (47 daa, nytt område) ligger på et relativt flatt område på toppen av høydedraget. 
Her er det muligheter for flott utsikt både mot sør og nord og foreslås med litt romsligere 
tomter (800-1000 m2). Foreløpig anslås det plass til ca 20 -30 tomter her. 
   

 
Foreløpig illustrasjon av område 7 (mot vest) og 10 (fritidsboliger konsentrert mot øst). 
 

Det går en viktig skiløype og turveg gjennom området i dag og det ligger en rasteplass med 

gapahuk ca midt i foreslått byggeområde. 

 
                        Eksisterende gapahuk. 
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Et viktig grep her blir å ivareta skiløype/ tursti enten der den ligger eller at den legges nord 

for byggeområde 7 og 11 (illustrert på skisse arealdiponering side 19) med muligheter for 

flott utsikt mot nord og en slipper kryssing av bilveg.  

Område 8 (16 daa, nytt område) planlegges som erstatning for eksisterende caravanplass og 

et lavterskeltilbud med små kompakte hytter (+/- 30 m2) med full sanitær standard. 

Foreløpig stipuleres en utnyttelse med ca 40 – 60 enheter. Området får ikke skiut/-inn 

løsning i forhold til alpinanlegg, men har best nærhet til foreslått skianlegg og 

aktivitetsområde øst for byggeområdet. 

Område 9 (35 daa, nytt område) ligger i tidligere regulert LNF-område, på et markert platå 

med fin utsikt utover Glommadalføret. Området foreslås tilrettelagt med tomter rundt 800-

1000 m2. Ny skiløypetrasé mot Skramstadsetra foreslås lagt så den tangerer dette 

byggeområdet. Det vurderes plass til ca 20 tomter her.  

 

4.2.1.2 Sentrumsområdet (område 1, 2 og 3) 

Område 1 (70 daa), 2 (30 daa) og 3 (15 daa) er stort sett identisk med tidligere byggeområder FT1-2 

og U2-5, men noe utvidet. Her foreslås fortetting med en landsby-/ gatestruktur, parkering helt eller 

delvis under bebyggelsen, rom for mer service rundt eksisterende servicebygg og fritidsbolig 

konsentrert med sammenkjeding av enkeltenheter og mindre leilighetsbygg. Toppen av kollen 

foreslås opparbeidet som et felles parkområde. Et viktig prinsipp her er at bilene skal bort så tidlig 

som mulig ved adkomsten til området og at de sentrale delene skal være bilfrie (kun nødvendig 

transport og framkommelighet for utrykningskjøretøy. 

Foreløpig er arealbruken vist med kombinert formål som rommer service, aktiviteter og overnatting, 

men det forventes at endelig plan har differensiert noe mer. 

 
Foreløpig illustrasjon område 1 (sett fra sør-vest) 
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4.2.1.3 Fritidsbolig konsentrert (område 6 og 10) 

Område 6 (57 daa, nytt område) ligger som en skogkledd øy inne i alpinanlegget. Området er 

sør-østvendt og østvendt med flott utsikt over Glommadalen. Området er bratt dvs ca 1:3 i 

de bratteste partiene. Det er en klar forutsetning om at her må det benyttes en type 

bebyggelse som er tilpasset bratt terreng.  

Adkomst til området foreslås via Orreleiken (veg i eksisterende hytteområde) og kryssing 

over nedfartsløype.  

Type bebyggelse vurderes foreløpig som fritidsbebyggelse konsentrert med grupper av 

bebyggelse i form av rekkehytter og mindre leilighetsbygg. Foreløpig anslås det ca 70 – 100 

enheter i dette området.  

 
Foreløpig illustrasjon av bebyggelse. 
 
 

 
Foreløpig illustrasjon (snitt) som viser bebyggelse i den brattere delen av tomta. 
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Område 10 (25 daa) ligger vestvendt, solrikt og med flott utsikt. Foreslått bebyggelse i form 

av mindre leilighetsbygg i rekke utnytter markerte skråninger og platåer i terrenget. 

Parkering foreslås i hovedsak under bebyggelsen. Dette vurderes som et attraktivt tilbud for 

de som ønsker seg en lettstelt leilighet høyt oppe i terrenget med lett adkomst til 

høyereliggende turområder videre vestover. Foreløpig vurdert ca 40 enheter her. 

Sammen med utvikling av et mulig servicetilbud på område 11 vil en også kunne oppnå felles 

synergier (for eksempel overnatting i område 10 og bespisning/aktiviteter i område 11).  

 
Foreløpig illustrasjon (plan) for område 7, 10 og 11. 
   
 
 
 

 
Foreløpig illustrasjon (perspektiv fra sørvest) for område 7, 10 og 11.   
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Foreløpig illustrasjon (snitt) for område 7, 10 og 11.   
 
 

4.2.1.4 Kombinert formål (område 11) 

Område 11 (11 daa) kan/ bør utnyttes til å etablere et identitetsbygg for destinasjonen 

Birkenåsen (krona på verket). Innholdet her er foreløpig ikke klart definert, men kanskje en 

type turistbedrift (overnatting, aktiviteter, servering, utsiktstårn) og noen leiligheter for salg 

(foreløpig anslag ca 50 enheter). Det foreslås en universelt utformet sti oppe på platået 

tilpasset rullestolbrukere. En rundløype på ca 820 m med 4 tilrettelagte utsiktsplasser i ulike 

himmelretninger.  

 

4.2.1.5 Idrettsanlegg (alpinanlegg og skiskytteranlegg) 

Alpinanlegget foreslås videreutviklet i samråd med Rena Idrettslag. Aktuelle grep som 

foreslås er en avstigning midt i bakken for eksisterende skitrekk som gjør det mulig å unngå 

de bratteste bakkene øverst i anlegget (litt for utfordrende for mange). Nytt skitrekk og 

nedfart nord for eksisterende skitrekk vil passe bra for nybegynnere og være en del av skiut/-

inn løsningen for område 4 (gjelder også for ny avstigning eksisterende skitrekk). 

Skiskytteranlegg er tidligere regulert og foreslås i hovedsak beholdt slik som anlegget 

allerede er godkjent. Standplass beholdes, men skiløypene legges om til område som 

tidligere var byggeområde. I dette anlegget inngår asfaltert løype på deler av anlegget noe 

som muliggjør rulleskitrening i barmarksesongen. (Se også omtale pkt 4.2.3). 

 

4.2.1.6 Drift/ Lager/ Massedeponi 
 

 
                                   Flyfoto over dagens depotområde 
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Det foreslås at område for midlertidig massedeponi til bruk i utbyggingsperioden, fortsetter i 

område som allerede brukes i dag (se flyfoto over). Et viktig grep her vil bli skjerming mot 

Digeråsvegen (voll/ beplantning) og sikre at en ikke fyller/ forurenser Kvannbekken. Området 

forutsettes istandsatt som skogbruksområde etter en er ferdig med utbyggingen i 

Birkenåsen.  

 
                          Utsnitt senterområde med illustrasjon områder for massedeponi / lager 
 

Det foreslås et område for driftsavdeling / lager med garasjebygg for bl.a. tråkkemaskin og 

base for ansatte i alpinanlegg, øst for dagparkeringsplass. Midlertidig/ varig deponering av 

masser er også aktuelt her.  

 

4.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Skisseforslag til arealdisponering (se s. 19) har følgende endringer / løsning for adkomst til 

byggeområdene: 

- Adkomst til område 4 og som erstatning for eksisterende skogsbilveg som nå delvis 

benyttes til skianlegg, foreslås som en ny samleveg øst og nord for bebyggelsen. 

- Digeråsvegen foreslås/ vurderes lagt om sør for område 1 for å samle sentrums-

byggeområder nord for samleveg (slippe kryssende trafikk, se kartskisse over). 

- Adkomst til område 7, 10 og 11 på toppen av Birkenåsen foreslås langs skiløype vest for 

byggeområde H1 (gjeldende plan). Litt bratt i starten (1:8 – 1:10), men ligger fint i 

terrenget videre opp til toppen (område 11). 

- Dagparkering for alpinanlegg/ aktiviteter foreslås utvidet. 

Forslag omlegging Digeråsvegen 
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Følgende punkter vurderes/ løses i detaljplan: 

• Kjøreatkomst inkl. tilgjengelighet for utrykningskjøretøy. 

• Vegsystem og parkeringsløsninger inkl. vegprofiler og skjæring fylling. 

• Stipulering av økt trafikkmengde og mulige konsekvenser. 

• Kartlegging ulykkessituasjon / evt. punkter som bør utbedres. 

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

• Kollektivtilbud  

• Varelevering 

• Tilgjengelighet for gående og syklende. 

 

4.2.3 Grønnstruktur /friområder/friluftsliv 

Friluftsinteressene knyttet til dagens bruk av planområdet må forsøkes ivaretatt ved at stier 
og skiløyper opprettholdes og at en i tillegg sørger for nødvendig grønnstruktur mellom 
utbyggingsområdene og videre ut i friområdene rundt. 
 
Det foreslås en parkmessig opparbeidelse (inkl. anlegg for lek, aktiviteter og opphold) av 
dalstasjonsområde og sentralt område rundt toppen av eksisterende skitrekk i område 1 (se 
illustrasjon neste side). Et viktig prinsipp er det skal være bilfritt, oversiktlig og trygd å slippe 
ut barna på disse arealene.   

 
I område tidligere byggeområde FT3 som nå foreslås flyttet (nordøstre del av planområdet), 
foreslås etablert et aktivitetsområde med ski-/sykkel-løyper, ballplass, laavo og andre 
aktiviteter som naturlig kan innpasses i området. 

 

 
                                  Grov skisse for grønnstruktur i senterområdet 
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4.3 Universell tilgjengelighet 

Krav om universell utforming må innarbeides i planbestemmelsene og forøvrig tas hensyn til 

ved utformingen av div. bebyggelse og anlegg.  

 

 

4.4 Uteoppholdsareal 

Som ett ledd i en helårs satsing bør det stilles krav til kvaliteten på uteoppholdsarealene.  

 

 

4.5 Barns interesser 

Området planlegges tilrettelagt spesielt for barnefamilier. Dette tilsier stor fokus på 

aktiviteter for alle alderstrinn og riktig beliggenhet i forhold til aksjonsradius. Videre må 

trygghet og minimal ulykkesrisiko vektlegges (se også punkt 4.2.3). 

 

4.6 Landbruksfaglige vurderinger 

Nybygd skogsbilveg mellom område 4 og 8 må måles inn og tas hensyn til. Ny samleveg 

rundt område 4 må egne seg for tømmertransport. 

 

 

4.7 Kulturminner/ kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner i området.   

 

4.8 Landskap 
Konsekvenser for landskap og fjernvirkning skal belyses. Evt. avbøtende tiltak skal 

innarbeides i planen. 

 

4.9 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

En nærmere utredning av VA-løsningen inkl. håndtering av overvann/ flomfare skal foreligge 

som del av reguleringsplanen. Utvidelse av byggeområder og fortetting spesielt i 

senterområdet tilsier at en vil overskride kapasitetsreserven i gjeldende reguleringsplan (-er) 

mht avløp og det må gjøres grep for å sikre tilstrekkelig vannforsyning og brannvann. Det 

blir en viktig del av KU å synliggjøre løsninger og mulige økonomiske konsekvenser for 

utbygger / kommune.   
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4.10 El-forsyning 

Behovet for strømforsyning og plassering av trafo-stasjoner må utredes (minimum for 

områdene som detaljreguleres).  

  

4.11 Plan for avfallshenting 

Plan for avfallshenting / renovasjon må inngå som del av planforslaget. 

 

4.12 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Evt. uheldige konsekvenser som avdekkes i ROS-analysen må synliggjøres og evt. avbøtende 

tiltak vurderes. Aktuelle områder som bør utredes er overvann/ flom, brann og 

trafikksikkerhet.  

 

4.13 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldsloven 

Evt. uheldige konsekvenser for: 

- Naturverdier 

- Biologisk mangfold 

- Verdifull vegetasjon 

- Viltinteresser 

- Økologiske funksjoner 

Evt. behov for avbøtende tiltak skal vurderes. 

 

4.14 Klimaregnskap 

Evt. behov for klimaregnskap for denne reguleringsplanen er vi usikre på om er nødvendig / 

hensiktsmessig. Byggeområdene utvides noe og utbyggingen komprimeres.  

 

4.15 Krav om rekkefølgebestemmelser 

I samråd med Åmot kommune må en se på behovet for rekkefølgebestemmelser som sikrer 

at viktig infrastruktur kommer på plass som del av utbyggingsprosjektet. 

 

 

4.16 Utbyggingsavtale 

Når Åmot kommune får vedtatt forutsigbarhetsvedtak mht utbyggingsavtaler (forberedes sak 

på dette) vil det bli inngått utbyggingsavtale med Åmot kommune. Denne vil bli varslet når 

formalitetene i kommunen er på plass. 
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4.17 Kort oppsummering av hva som må KU-utredes ihht KU-forskriften 

Det må foreligge en redegjørelse for planen inkl. innhold og formål med planarbeidet (del av 

planbeskrivelsen), følgene av ikke å realisere planen (0-alternativet), samt en tidsplan for 

gjennomføring (se kap 5). Her nevnes stikkordsmessig de viktigste temaene som må vurderes og 

vektlegges i KU (punkter angitt svakt grå anses ikke relevante): 

o Kulturminner og kulturmiljø 

o Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i Naturmangfoldloven 

o Friluftsliv. 

o Landskap. 

o Forurensning. 

o Vannmiljø. 

o  Sikring av jordressurser (jordvern). 

o  Samisk natur og kulturgrunnlag. 

o Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger herunder utredning av omfang og 

konsekvenser av økt trafikk. 

o Beredskap og ulykkesrisiko (jf PBL § 4-3). 

o Mulige trusler som følge av klimaendringer. 

o Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 

o Tilgjengelighet for alle uteområder og gang- og sykkelveinett. 

o Barn og unges oppvekstvilkår. 

o Kriminalitetstforebygging. 

o En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

o Konkurranseforhold. 

 

Tilleggsvurderinger 

o Økonomiske konsekvenser for kommunen 

o Konsekvenser for næringsinteresser 

o Landbruk/ beitebruk 

o Interessemotsetninger 

o Avveining av virkninger 
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5 Medvirkning og tidsplan for gjennomføring 

5.1 Medvirkning  

Foreslått arealbruk betyr en endring i forhold til gjeldende reguleringsplaner og berører ulike 

interessegrupper. Her er det viktig å spille på lag med forvaltningsmyndigheter, lokalsamfunn og 

hytteeiere. Det foreslås følgende tiltak for å ivareta opplysningsplikt og medvirkning til gode og 

gjennomtenkte løsninger: 

- Dialog med Åmot kommune og berørte forvaltningsmyndigheter i planfasen. 

- Avholde åpent orienteringsmøte på planforslag, fortrinnsvis før innsending av plan til 1. 

gangs behandling (alternativt som del av offentlig ettersyn).  

 

5.2 Planprosess 
 

 2019 2020  
 Sept 

Okt 
Nov 
Des 

Jan 
Feb 

Mar 
Apr 

Mai 
Jun 

 

Innledende arbeid 

- Oppstartsmøte  

- Planprogram 

- Annonsering planarbeid og 

utleggelse av planprogram til 

offentlig ettersyn 

- Høring 6 uker 

- Bearbeiding planprogram 

- Planprogram vedtak i planutv. 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

19. juni 2019 

September 2019 

Oktober 2019 

 

Oktober - november 2019  

November 2019 

Desember 2019/ januar 2020 

Forslag arealplan  

- Planbeskrivelse m/ KU 

- Reguleringsbestemmelser 

- Plankart 

- Åpent møte 

                                                                                                                                                                                                                                 

Innsending Åmot kommune jan-feb 2020 

 

 

Februar     

Politisk behandling 
 
- 1. gangs behandling FS 
 
- Offentlig ettersyn 6 uker 
 
- 2. gangs behandling FS 
 
- Kommunestyrebehandling 

      
 
Februar - mars 2020 
 
Mars - april 2020 
 
April - mai 2020 
 
Mai - juni 2020 

 

04.10.2019 
P.A.R. 


