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Anmodning om oppstartsmøte med Åmot kommune  
Planinitiativ i forbindelse med oppstart av planarbeid innenfor Furutangen, gnr. 36 
bnr. 69 og 100 i Åmot kommune  
 
Oversender med dette planinitiativ, se vedlegg, og ber om oppstartsmøte med kommunen.  
 
Siden oppstarten har Furutangen opplevd en eventyrlig utvikling, og interessen for området er 
fremdeles stor. Det planlegges nå med et nytt område for fritidsbebyggelse, en oppgradering av 
Granåsveien og fortetting innenfor Tanghøgda. Det legges stor vekt på at en videreutvikling ikke skal 
gå på bekostning av dagens kvaliteter, men bidra til økt attraktivitet og aktivitet i området. I tillegg til 
planen for Granåsveien, Tanghøgda og Tjennstuåsen jobbes det med en videreutvikling av alpin- og 
langrennstilbudet på Furutangen innenfor eksisterende reguleringsplaner. Dette er også noe som 
ønskes presentert for kommunen i møtet. 
 
I forbindelse med oppstart av nye prosjekter bes det om oppstartsmøte med kommunen, det vises til 
plan- og bygningslovens § 12-8. Planinitiativ for detaljregulering av Tjennstuåsen og endring av 
eksisterende detaljregulering i forbindelse med oppgradering av Granåsveien og fortetting innenfor 
Tanghøgda ligger vedlagt henvendelsen. I møtet vil vi legge frem foreløpige skisser over områdene. 
 
 
Med hilsen 
 
AREALTEK AS 
  
___________________ 
Hilde Smedstad 
Arealplanlegger 
 
Tlf: 930 69 363  
E-post: hilde@arealtek.no 
 

Vedlegg: Planinitiativ 
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Planinitiativ for del av Furutangen, Åmot kommune 
1) Detaljregulering Tjennstuåsen 

1. Formelle opplysninger 
• Oppdragsgiver: Furutangen Utvikling AS 

Kontaktperson Jan Skogheim: jan@furutangen.no, mobil 90 99 51 99 
• Plankonsulent: Arealtek AS  

Kontaktperson Hilde Smedstad: hilde@arealtek.no, mobil 930 693 63 

2. Planområdet og eiendomsforhold 
Planområdet er på ca. 250 daa og ligger innenfor gnr. 36, bnr. 69. Grunneier er Jan og Lise Skogheim. 
Tiltakshaver Furutangen Utvikling AS.  

 

 
Figur 1. Planområdets beliggenhet 
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3. Intensjonen med planforslaget 
Det planlegges med etablering av nytt hyttefelt med tilhørende infrastruktur innenfor Tjennstuåsen. 
Området planlegges for 80 til 90 nye hytter med høy standard. Det planlegges for en %-BYA på inntil 
25% og hytter på inntil 230 m2. Tomtestørrelsen vil ligge på mellom 1,3 og 1,5 daa som vil bidra til et 
luftig preg og muligheter for tilpasning i terrenget. Planforslaget skal sikre tilgjengelighet og ivareta 
eksisterende tur- og løypenett. Det skal legges vekt på god stedtilpasning av hytter, hensyn til nær- 
og fjernvirkning av utbygging og ivaretakelse av en sammenhengende grønnstruktur. Det skal 
avsettes et bredt grøntområde ned mot Granåstjernet. 

4. Forholdet til kommuneplanen  
Tjennstuåsen er i kommuneplan for Åmot (2016-2030) vedtatt 11.4.2018, avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse (område BFB5). Området er i kommuneplanen benevnt BFB5 og er på 250 daa. Det 
er i kommuneplanen angitt ca. 80 nye hytter. Det er krav om at det utarbeides en VA-plan for 
området og lagt vekt på at friluftsinteressene må ivaretas.  
 

 
Figur 2. Utsnitt fra kommuneplan for Åmot med Tjennstuåsen markert 
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5. Beskrivelse av planområdene 
Beskrivelsen er hentet fra konsekvensutredning utarbeidet i forbindelse med arbeidet med 
kommuneplanen.  
 
Området ligger nord for, og inn mot eksisterende hytteområder på Furutangen. Dagens arealbruk er 
skogsområde med hovedsakelig barskog. Planforslaget omfatter størstedelen av Tjennstuåsen. 
 
Naturressurser 
Området består av barskog med lav bonitet. Et mindre område i sør har middels bonitet (Kilden-
NIBO). Ingen konflikt med grus- og mineralressurser.  
 
Naturmangfold 
Det er ikke registrert rødlistearter. Ingen kjente viltbeiteområder eller vilttrekk. Ligger innenfor 
forvaltningsområde for bjørn, gaupe, jerv og ulv. 
 
Kulturminner 
Finnes flere kjente automatisk fredete kulturminner knyttet til kullfremstillingsanlegg i nærheten av 
planområdet. Disse vil ikke bli berørt. 
 
Friluftsliv 
Det er etablerte turveier og skiløyper i området. Deler av området er et viktig utfartsområde i 
tilknytning til eksisterende hytteområder. Det er i kommuneplanen lagt vekt på at friluftsinteressene 
må ivaretas ved en utbygging av området. 
 
Beredskap 
Det er ingen kjente risikomomenter knyttet til utbygging. Området er ikke berørt av 
aktsomhetsområde for flom. 
 
Landskap 
Området danner starten på utmarksområder nord for eksisterende fritidsbebyggelse. Området 
omfatter en ås som omkranses av myr/våtmark mot øst, nord og vest. Tiltaket vil ikke gi bortfall av 
INON. 
 
Krav om konsekvensutredning 
Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan. Tiltaket er konsekvensutredet i forbindelse med 
utarbeidelsen av kommuneplanen. Planforslaget omfattes med dette ikke av §6 b) og vedlegg 1 i KU-
forskriften.  
 
§8 i KU-forskriften omhandler planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn. Unntaket er reguleringsplaner «der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere 
planen.» 
 
På bakgrunn av at det relativt nylig er gjennomført en konsekvensutredning vurderes at planforslaget 
ikke omfattes av KU-forskriftens bestemmelser. Konsekvenser for miljø og samfunn vurderes og 
ivaretas i den videre planprosessen og dokumenteres i planbeskrivelsen.  
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6. Avklaringer  
• Endelig planavgrensning 
• Tilrettelegging av adkomst 
• Løsning for VA 
• Tilpasning til eksisterende grønnstruktur og friluftsinteresser 
• Landskapstilpasning 

7. Varsel og medvirkning 
Det vurderes at det ikke er behov for medvirkning utover varsling og høring av planforslaget som er 
minstekravet i henhold til plan- og bygningsloven. 

8. Samfunnsnytte 
Det anses at prosjektet vil gi en positiv samfunnsnytte. Tiltaket vil styrke Furutangen som 
fritidsområde og støtte opp under etablert servicetilbud og aktivitet knyttet til området. Furutangen 
bidrar også som en positiv drivkraft i lokalsamfunnet Osen, og er viktig for næringsliv og handel i 
Osen og Rena-området.  
 
Nytt hytteområde er i tråd med overordnet og langsiktig arealstrategi slik den gjenspeiler seg i 
kommuneplanen. Det vurderes å medføre relativt små negative effekter på miljøet med etablering 
som omsøkt. Det forutsatt at det tas tilstrekkelig hensyn til eksisterende løypenett og viktige 
forbindelseslinjer.  
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2) Oppgradering av Granåsveien og adkomst til 
Tjennstuåsen 

1. Formelle opplysninger 
• Oppdragsgiver: Furutangen Utvikling AS 

Kontaktperson Jan Skogheim: jan@furutangen.no, mobil 90 99 51 99 
• Plankonsulent: Arealtek AS  

Kontaktperson Hilde Smedstad: hilde@arealtek.no, mobil 930 693 63 

2. Planområdet og eiendomsforhold 
Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Furutangen hytteområder. Veistrekningen 
er på ca. 2 km. Det aktuelle planområdet ligger i hovedsak innenfor gbnr. 36/100 og delvis på gbnr. 
36/69. Tiltakshaver Furutangen Utvikling AS.  
 
Grunneier er Jan og Lise Skogheim. 

3. Intensjonen med planforslaget 
Det planlegges med en oppgradering og utbedring av Granåsveien, anleggelse av gangvei langs 
Granåseveien og Tanghøgdaveien, samt en utbedring av adkomstvei til Tjennstuåsen som inkluderer 
etablering av krysningspunkt for skiløypetrase. Til sammen er det snakk om en lengde på ca. 2 km. I 
forbindelse med planendringen vil man også se nærmere på områder avsatt til parkering og 
optimalisere dette i forhold til behov og aktivitet. 
 
Gangvegen planlegges med 2,5 meters bredde inklusive skulder/grøft på oversiden av veien. 
Grøfteareal benyttes til snøopplag. Granåsveien utvides slik at den blir minimum 5 meter inkl. 
skulder, og veiprofilen optimaliseres. Den har i dag noen strekk som er uoversiktlige. Det ses også 
nærmere på en justering av områdene avsatt til parkering. 
 
Utvidelse av veien på deler av strekningen samt anleggelse av gangvei vil i hovedsak berøre arealer 
avsatt til vei samt arealene mellom vei og hyttetomtene som er avsatt til friområde i eksisterende 
reguleringsplan. 
 
Tiltaket innebærer en justering av eksisterende detaljregulering. Det er ønskelig at planforslaget med 
forslag til endring kan behandles etter plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd med forenklet 
behandling.  

4. Forholdet til kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet ligger i all hovedsak innenfor regulert område eller grenser inntil område regulert til 
LNFR-formål i kommuneplanen. På deler av strekningen, langs Tanghøgda, ligger eksisterende vei 
som avslutning mellom eksisterende regulert område og LNF-område i kommuneplanen. 
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Figur 3. Eksisterende reguleringsplan 

5. Beskrivelse av planområdene 
Planområdet omfatter eksisterende veiareal inklusive sideareal. Granåsveien er adkomstvei til 
hytteområdet «Furutangen Panorama øst», og en viktig utfartsvei med periodevis en del trafikk. På 
deler av strekningen er det for smalt for møte mellom biler og kurvaturen er ikke optimal. Tatt i 
betraktning at veien også benyttes mye av gående planlegges det å oppgradere veien på enkelte 
delstrekninger og anlegge gangvei. I tillegg må veien mot Tanghøgda oppgraderes og tilrettelegges 
som adkomstvei til det nye hyttefeltet Tjennstuåsen.  
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Figur 4. Granåsveien og Tanghøgdaveien til nytt hytteområde 
 
Landbruksinteresser 
Ingen konsekvenser 
 
Naturmangfold 
Ingen konsekvenser 
 
Kulturminner 
Ingen konsekvenser 
 
Friluftsliv 
Det vil være positivt ved at det blir tryggere å komme seg ut i det omkringliggende løypenettet. Det 
må sikres sikker kryssing av skiløype ved nytt hyttefelt. 
 
Beredskap 
Bidrar til bedret trafikksikkerhet 
 
Landskap 
Ingen konsekvenser. Er en del av eksisterende infrastruktur og eksisterende utbyggingsområde. 
 

Ny gangvei, «fra-til» 
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Krav om konsekvensutredning 
Forslag til endring ligger innenfor regulert område og medfører mindre justering mellom 
arealformålene veiformål og sidearealet til veien som er regulert til friområde. De berørte områdene 
er i kommuneplanens arealdel avsatt til hensynssone R114 - Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.  
 
Vurderingen har tatt utgangspunkt i kjent kunnskap. Etter en samlet vurdering av egenskaper ved 
tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene vurderes det ikke påkrevd med konsekvensutredning. 
Konsekvenser for miljø og samfunn ved tiltaket synliggjøres og beskrives nærmere i søknad om 
endring. 

6. Medvirkning 
Det vurderes at det ikke er behov for medvirkning utover minstekravet i henhold til plan- og 
bygningsloven. 

7. Avklaringer og videre arbeid 
• Videre planprosess; forenklet eller full prosess 
• Optimalisere av veitrase og adkomst til nytt hytteområde 
• Justering av områder for parkering 
• Ivaretakelse av eksisterende løypestruktur 

8. Samfunnsnytte 
Tiltaket er en del av videreutviklingen av Furutangen som hytte- og fritidsområde. Det anses at 
prosjektet vil gi en positiv samfunnsnytte. Tiltaket vil generelt gi bedre trafikksikkerhet gjennom 
utbedring av en mye brukt veistrekning, og særlig gjennom at det etableres gangvei langs 
Granåsveien opp til avkjøring til nytt hyttefelt. Tiltaket sikrer videre adkomst til nytt hytteområde 
Tjennstuåsen.  
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2) Fortetting Tanghøgda 

1. Formelle opplysninger 
• Oppdragsgiver: Furutangen Utvikling AS 

Kontaktperson Jan Skogheim: jan@furutangen.no, mobil 90 99 51 99 
• Plankonsulent: Arealtek AS  

Kontaktperson Hilde Smedstad: hilde@arealtek.no, mobil 930 693 63 

2. Planområdet og eiendomsforhold 
Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Furutangen hytteområder. Det aktuelle 
området for fortetting ligger i hovedsak innenfor gbnr. 36/69. Tiltakshaver Furutangen Utvikling AS.  
 
Grunneier er Jan og Lise Skogheim. 

3. Intensjonen med planforslaget 
Det planlegges med en forsiktig fortetting innenfor eksisterende reguleringsplan i tilknytning til 
alpinbakken med 8-10 nye fritidsboliger. Dette er et attraktivt område, både ut fra nærhet til 
alpinbakken og på grunn av en fantastisk utsikt.  
 
Det er ønskelig å utnytte arealene innenfor eksisterende utbyggingsområde på en god måte, både ut 
fra hensynet til investeringer i infrastruktur, men også ut fra hensynet til en effektiv arealutnyttelse 
der hvor man allerede har akseptert en omdisponering til utbyggingsformål. Samtidig er det viktig at 
fortetting foregår med kvalitet slik at overordnet grønnstruktur og eksisterende bebyggelse ikke blir 
vesentlig skadelidende.  
 
Tiltaket innebærer en endring av eksisterende detaljregulering. Det er ønskelig at planforslaget med 
forslag til endring kan behandles etter plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd med forenklet 
behandling. 

4. Forholdet til kommuneplan og gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for Furutangen hytteområde, plan ID 42920150200.  
 
Fortetting som ønsket vil berøre arealer avsatt til friområde mellom eksisterende fritidsboliger i 
reguleringsplan for Furutangen (FrN1 og FrN4) og en smal stripe av område avsatt til friområde (Fr1) 
som er del av alpinbakken i dag. Tiltaket vil ikke gå på bekostning av alpintilbudet. Antall nedfarter 
opprettholdes som i dag og det er planer om videreutvikling av alpintilbudet. 
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Figur 5. Eksisterende reguleringer og forslag til område for fortetting 

5. Beskrivelse av planområdene 
Området ligger øst for og i forlengelsen av eksisterende fritidsbebyggelse. Området består i dag av 
åpen barskog og annen vegetasjon, og utgjør grønnstrukturen mellom eksisterende hytter. 
 
Landbruksinteresser 
Ingen konsekvenser. Forslag til fortetting ligger innenfor gjeldende reguleringsplan. 
 
Naturmangfold 
Ingen konsekvenser. Forslag til fortetting ligger innenfor gjeldende reguleringsplan. Det er ikke 
registrert naturverdier av interesse innenfor området. 
 
Kulturminner 
Ingen konsekvenser. Forslag til fortetting ligger innenfor gjeldende reguleringsplan. Det er ikke 
registrert kulturminner innenfor området. 
 
Friluftsliv 
En fortetting som planlagt vil få noe negativ konsekvenser ved at områder som i dag er friområder vil 
bli omdisponert til fritidsbebyggelse. Det må i det videre planarbeidet legges stor vekt på å 
opprettholde sammenheng og smett mellom fritidsbebyggelse og overordnet grønnstruktur. 
Samtidig vises det til at reguleringsplanen har relativt romslige tomter og rikelig med areal avsatt til 
grønnstruktur og at det legges opp til et begrenset antall nye hytter. 
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Beredskap 
ROS-analyse for området oppdateres 
 
Landskap 
Området ligger synlig til og en fortetting med flere fritidsboliger vil bidra til at området bli mer 
eksponert, samtidig er området allerede akseptert til utbyggingsformål. Den videre 
detaljplanleggingen må ivareta hensynet til nær/fjern-virkning og tilpasning av ny bebyggelse i 
terrenget for å begrense negative konsekvenser. 
 
Krav om konsekvensutredning 
Forslag til fortetting ligger innenfor regulert område og medfører mindre justering mellom 
arealformålene fritidsbebyggelse og friområde.  
 
De berørte områdene er i kommuneplanens arealdel avsatt til hensynssone R114 - Reguleringsplan 
skal fortsatt gjelde.  
 
Vurderingen har tatt utgangspunkt i kjent kunnskap. Etter en samlet vurdering av egenskaper ved 
tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene vurderes det ikke påkrevd med konsekvensutredning. 
Konsekvenser for miljø og samfunn ved en fortetting synliggjøres og beskrives nærmere i søknad om 
endring. 

6. Medvirkning 
Det vurderes at det ikke er behov for medvirkning utover minstekravet i henhold til plan- og 
bygningsloven. 

7. Avklaringer  
• Videre planprosess; forenklet eller full prosess 
• Landskapshensyn, nær/fjernvirkning av fortetting 
• Ivaretakelse av overordnet grønnstruktur 
• Tilpasning av type hytter og antall  

8. Samfunnsnytte 
Tiltaket er en del av videreutviklingen av Furutangen som hytte- og fritidsområde. Det anses at 
prosjektet vil gi en positiv samfunnsnytte. Tiltaket vil utgjøre en forsiktig fortetting i et attraktivt 
område av Furutangen og bidrar til å unytte eksisterende utbyggingsområde på en god måte. Det må 
legges avgjørende vekt på å opprettholde gode turdrag/forbindelseslinjer og tilpasning av ny 
bebyggelse i terrenget i det videre planarbeidet. 
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