HÅNESÅSEN - RØROS
Flott og stor hyttetomt (1387 m2) beliggende i flott
område med turterreng hele året ‑ Hånesveien 159

Velkommen til Hånesveien 159
Her skal det selges hyttetomt i fantastiske
Hånesåsen. I området er det flotte turområder
både sommer og vinters tid. Tomten er
forholdsvis stor på hele 1387 m2 og her kan du
bygge deg drømmehytta.
Velkommen som hytteeier i et fantastisk flott
område som ikke ligger langt unna
kulturarvbyen Røros. Røros kan by på mange
koselige kafeer og restauranter sammen med
flotte butikker som har et meget godt utvalg.

Fakta
ADRESSE
Hånesveien 159
PRISANTYDNING
kr 1 000 000,‑ + omk
Omk: kr 26 370,‑
Totalt kr 1 226 370,‑

Informasjon om megler
OMKOSTINGER;
Dok. avg. kr 25 000,‑
Tgl. geb skjøte kr 585,‑
Tgl. geb pantedok kr 585,‑
Grunnboksutskrift kr 200,‑
TOMT
1387 kvm eiet naturtomt

EIERFORM
Naturtomt belligende i
Hånesåsen med flott
turterreng i umiddelbar
nærhet både sommer og
vinter

MEGLER
Ole Kristian Vaagan
TLF 40408588
EPOST okv@meglerendin.no

Hånesveien 159.jpg

Flott tomt hvor drømmehytta kan bygges

Slik ser tomten ut i dag

Dronebilde

Dronebilde med utsikt mot Røros

Dronebilde med utsikt mot Røros

Om boligen
OPPDRAG
1‑0003/21
EIENDOM
Hånesveien 159, 7374 RØROS
EIENDOMSBETEGNELSE
Gårdsnummer 132, bruksnummer 1714 i Røros
kommune.
EIER
Røros Fritid AS
BOLIGTYPE
Tomten er stort sett flat og ligger i et skogsterreng og
består av naturtomt.
EIERFORM
Eiet
GRUNNAREALER
Tomteareal: 1387 m²
Tomt/Eierform: Eiet tomt
BELIGGENHET
Tomta ligger flott til i Hånesåsen og området kan by
på gode utfartsmuligheter både sommer og vinter.
I området er det bygd flere hytter som ser meget
flotte ut. I tillegg ligger den koselige kulturarvsbyen
Røros ca 10 km fra tomten og den byr på mange
severdigheter. Byen har mange fine kafeer og puber
hvor du treffer mange hyggelige mennesker som
nyter ei helg/ferier i dette området.
ADKOMST
Fra Trondheim kjører du E6 mot Røros og når du
kommer til Røros skal du kjøre gjennom Røros og
fortsett mot Os i Østerdalen.
Du kommer til en Cirkle K bensinstasjon på høyre
side av veien og ta da til venstre ved et skilt merket
med Hånesåsen. På høyre side av veien ligger det
en brannstasjon som er et referansepunkt. Følg
denne og når du treffer grusveien skal du fortsette i
ca 800 meter. Du får da et lite kryss hvor veien til
venstre heter Sjursvollveien, men du skal inn til
venstre. Veien heter da Hånesveien og du skal holde
denne i ca 300 meter. Rett etter du kjører inn på
Hånesveien har du en renovasjonsplass på venstre
side og følg denne til veien svinger til venstre.
Ved annonserte fellesvisning av tomta vil det bli
merket av Megleren Din AS.

ENERGIMERKING
Energimerke utføres på oppførte eiendommer.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du
på www.energimerking.no
PRISANTYDNING
Kr 1 000 000,‑
TOTAL KJØPESUM
Prisantydning 1 000 000,‑
Dokumentavgift; 2,5 % av kjøpesum, kr 25 000,‑
Tgl geb skjøte kr 585,‑
Tgl geb pantedok kr 585,‑
Grunnboksutskrift kr 200,‑
= SUM KR. 1 226 370,‑
OFFENTLIGE PLANER/REGULERING/KONSESJONSPLIKT
Reguleringsbestemmelser for hytteområde på
Hånesåsen er egengodkjent av Røros kommunes
planutvalg 5.12.2007, med saks nr 84. Planern er
vedlagt salgsoppgaven.
Reguleringsplan med Id 20070010 er endelig vedtatt
og har ikrafttredelse fra 05.12.2007 og
Kommuneplan med Id KD20080002 er endelig
vedtatt og har ikrafttredelse fra 25.06.2009.
I tillegg gjelder kommunedelplan for Røros sentrum
med arealplan og plandokumenter. Denne er
vedtatt av kommunestyret 25.6.2009.
Interessenter bes sette seg inn i disse bestemmelsene
og planene.
Kjøper må fylle ut skjema vedr egenerklæring
konsesjonsfrihet som må sendes Røros kommune for
godkjenning før overtagelse. Eiendomsmegler vil
hjelpe til med utfylling av dette skjemaet og sende
det til kommunen for godkjenning.
I forbindelse med byggesøknad tilkommer det
gebyrer og kjøper oppfordres til å sette seg inn i
gebyrregulativet til Røros kommune.
VEI, VANN OG AVLØP
Det er privat vei. Vann og avløp tilkobles via det
kommunale system. Tilkoblingsavgift til Røros
kommune må påregnes.
KORT OM EIENDOMMEN
Eiendommen tilhører et område som er høyt profilert
når det gjelder hytteområde.
Tomten har en god beliggenhet i Hånesåsen med
godt turterreng hele året. Den koselige
kulturarvsbyen Røros ligger i kort kjøreavstand fra
tomten og den byr på mange severdigheter.
Her har du virkelig mulighet til å bygge
drømmehytta.
LOVANVENDELSE

Eiendommen selges "som den er", jf.
avhendingsloven (avhl) § 3‑9. Eiendommen er en
ubebygd tomt. Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det
oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven
og eventuelle vedlegg til denne, samt til å
undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med
fagkyndig person før bud inngis.

men det må påregnes at dette vil bli ordnet.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold
ved eiendommen som selger kjente eller måtte
kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne
med å få, jf. avhl § 3‑7. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på
avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om
eiendommen, jf. avhl § 3‑8. Det samme gjelder
dersom eiendommen ikke er i samsvar med
opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt
eller ved annen markedsføring på vegne av
selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan
gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen,
og ikke på en tydelig måte er blitt rettet i tide.
Ved tvil, kontakt megler for avklaring.

Begge eiendommene er ubebygd og skal selges

HVITVASKINGSREGLENE
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking
og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om
mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking
innehar også strenge regler om kontroll av
legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder,
selger, kjøper og fullmektiger for disse.

VELKOMMEN TIL VISNING I TRYGGHET
Megleren Din følger retningslinjer fra Eiendom Norge,
og har innført tiltak som sikrer at alle våre visninger
blir gjennomført på en trygg måte.

BUDGIVNING
Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud
knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk
budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt
med bank‑ID. Megler kan også kontaktes for
tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i
salgsoppgaven.
All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl
med å ta kontakt dersom det er behov for bistand
for å gi bud.
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personopplysningsloven gjør vi
oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for
videre oppfølgning.
BETALINGSBETINGELSER
Kjøper betaler kjøpesum + omkostninger ved
overtagelsen. Pengene skal innbetales
eiendomsmeglerforetakets klientkonto senest 2
dager før overtagelsen.

VELFORENING
Det er ikke kjent om det er velforening i området

DIVERSE OPPLYSNINGER
Hånesveien 159; Denne eiendommen har gnr 132,
bnr 1714 i Røros kommune med et areal på 1387 m2
Hånesveien 161; nabotomten som har gnr 132, bnr
1713 I Røros kommune med et areal på 1845 m2

EIENDOMSMEGLER/DAGLIG LEDER
Ole Kristian Vaagan
tlf: 404 08 588
okv@meglerendin.no
MEGLEREN DIN AS
Sorgenfriveien 9
7031 Trondheim
Org.nr.: 997 885 406
SALGSOPPGAVE DATO
25.05.2021
Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere
informasjon.

For deg som ønsker å delta på visning betyr det:
‑ Meld deg på annonsert visningstidspunkt
‑ Ta kontakt med eiendomsmegler dersom du ønsker
privatvisning
‑ Vi møter degmed et smil fremfor håndhilsing
‑ Alle flater og håndtak som blir berørt blir spritet/
desinfisert før og etter visning
‑ Vi oppfordrer visningsdeltakere til å begrense
berøring av overflater i boligen
‑ Alle som møter på visning skal sprite/desinfisere
hendene før den kan starte visningen
Vi øsnker at vi sammen får en trygg og god
opplevelse på visning, og ønsker deg hjertelig
velkommen til visning med Megleren Din AS

Utsikten mot Røros

Røros Kommune

Røros Kommune

Utskriftsdato: 23.02.2021

Adresse Bergmannsgata 19, 7374
Telefon

Adresse Bergmannsgata 19, 7374
Telefon

Opplysninger til eiendomsmegler

Opplysninger til eiendomsmegler

EM §6-7

Restanser og legalpant

Kilde: Røros Kommune

EM §6-7

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Gjelder eiendom

Gjelder eiendom

Kommunenr.: 5025 Gårdsnr.: 132 Bruksnr.: 1714
Adresse: Hånesveien 159, 7374 RØROS
Referanse: 1-0003/21

Kommunenr.: 5025 Gårdsnr.: 132 Bruksnr.: 1714
Adresse: Hånesveien 159, 7374 RØROS
Referanse: 1-0003/21

Ubetalte gebyrer og eiendomsskatt

Det ﬁnnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Utskriftsdato: 23.02.2021

Kilde: Røros Kommune

Det ﬁnnes ingen ubetalte gebyrer eller skyldig eiendomsskatt.

Kommentar

Inkasso/legalpant

Eiendommen er ubebygd, det ﬁnnes derfor hverken byggesøknad eller ferdigattest for noe bebyggelse på eiendommen.

Det ﬁnnes ikke inkassokrav/legalpant på eiendommen.
Kommentar
Eiendommen er ubebygd, det er derfor ikke fakturert kommunale avgifter på eiendommen.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som
kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.
Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser
som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER.
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som
kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk.
Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser
som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka.
Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Utskriftsdato: 17.02.2021

Røros kommune
Adresse: Bergmannsgata 23, 7374 RØROS

Utskriftsdato: 17.02.2021

Vegstatuskart for eiendom 5025 - 132/1714//

Telefon: 72 41 94 00

20 m

Kommunale gebyrer
EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

5025

Gårdsnr.

Adresse

Hånesveien 159, 7374 RØROS

132

Bruksnr.

1714

Kilde: Røros kommune

Festenr.

Seksjonsnr.

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2020
Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke
samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per
fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.
Gebyr

Fakturert beløp i 2020

Ingen gebyrer registrert på eiendommen.

Prognose kommunale gebyrer fakturert på eiendommen inneværende år
Forskudd/prognose for inneværende år er ikke beregnet.
FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring
eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

Utskriftsdato: 17.02.2021

Røros kommune

Utskriftsdato: 17.02.2021

Røros kommune
Adresse: Bergmannsgata 23, 7374 RØROS

Adresse: Bergmannsgata 23, 7374 RØROS

Telefon: 72 41 94 00

Telefon: 72 41 94 00

Planopplysninger

Vann og avløp
EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

5025

Gårdsnr.

Adresse

Hånesveien 159, 7374 RØROS

132

Bruksnr.

1714

Kilde: Røros kommune

Festenr.

Seksjonsnr.

Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen
Målernummer

Stand

Dato

Avlesningstype

EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

5025

Gårdsnr.

Adresse

Hånesveien 159, 7374 RØROS

132

Bruksnr.

1714

Kilde: Røros kommune

Festenr.

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte
plan med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på
eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med
usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Ingen treff på vannmålere.

Kommuneplaner
FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring
eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Seksjonsnr.

Id

KD20080002

Navn

Kommunedelplan for Røros sentrum

Plantype

Kommunedelplan

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

25.06.2009

Bestemmelser

http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5025/KD20080002/Dokumenter/KD20080002_planbestemmelser.pdf

Delarealer

Delareal 1 387 m2
Arealbruk Fritidsbebyggelse,Nåværende

Reguleringsplaner
Id

20070010

Navn

Korporalvollen gnr. 132 bnr. 87, 1464 (hytter)

Plantype

Bebyggelsesplan ihht. kommunepl.arealdel

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

05.12.2007

Bestemmelser

http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5025/20070010/Dokumenter/20070010_bestemmelser.pdf

Delarealer

Delareal 1 387 m2
Formål Fritidsbebyggelse
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Kommunedelplan for
Røros sentrum
Arealplan
Plandokumenter

Arealplanen
Målet med planen er å styrke utviklingen av
sentrum ved å styrke natur- og kulturmiljøverdiene som bruksressurs og legge til rette for
gode utbyggingsarealer, som samtidig ivaretar
verneverdiene, en tett by og fysiske kvaliteter.

Arealplanen omfatter primært områdene rundt
den historiske bykjerna. Historisk og inn i tid
er Bergstaden kjerneressursen for utvikling og
nyskaping, som byen for øvrig må forholde seg
til. Enkelttiltak er utført/igangsatt, som
opprusting av gaterommet og bykjerna som
handelsarena, men en samlet og detaljert plan
for forvaltning og bruk må utarbeides.
Arealplanen forvalter kjerneområdet i
verdensarven Røros bergstad og circumferensen. Det er godt samsvar mellom plan og
verdensarv, men konfliktpunkter må belyses og
avklares. Om nødvendig bør det tas forbehold
om framtidig arealbehov for byen.

Ve d tatt
av ko m
m u n e s tyre t 2 5.6 .0 9
Planforu
Planforutsetninger

Planforutsetninger




Arealplanen består av plankart med tilhørende
bestemmelser, retningslinjer, kulturhistorisk
steds- og landskapsanalyse, forvaltningsplan,
viktige forvaltningsprinsipper og temaanalyser. Plankartet og bestemmelsene har
juridisk virkning. Retningslinjene, analysene
og mål for planen har ikke direkte juridisk
virkning, men gir instruksjon hvordan planen
skal forstås og praktiseres. Arealplanen er en
del av kommuneplanen.
Samfunnets behov og prioriteringer endres
over tid. Dette medfører behov for en
kontinuerlig overvåkning av planens kvalitet i
et langsiktig perspektiv. Planområdet har et
mangfoldig og sammensatt innhold med ulik
historisk utvikling, bruk og tilstand. For å sikre
en god utvikling er det derfor også nødvendig
med en kontinuerlig forbedring av planen
gjennom økt kunnskap, forståelse og
detaljering.

Rø ro s
Ko m m u n e



Hovedmål i kommuneplanen
Overordna mål: ”ta vare på Rørossamfunnets
historiske særpreg, kvaliteter og tradisjoner
som bærende kraft for næringsutvikling,
kulturaktiviteter og gode levekår”.
Utdrag mål/strategier:
 Sikre fullverdig kommunikasjonstilbud
 Styrke Røros som industristed og det
allsidige næringslivet , og med utvikling
basert på Røros’ fortrinn
 Videreutvikle Røros som kulturhistorisk
tyngdepunkt, reiselivsmål og regionsenter




Ta vare på natur- og kulturmiljøet som
ressurs og for trivsel og helse
Bærekraft og hensynet til natur- og kulturmiljøet basis for utvikling og ressursbruk
Videreutvikle Bergstaden som verdensarv,
og utvide verneinteressene til å gjelde hele
kommunen
Hyttebygging del av næringspolitikken,
men hvor naturmiljøet minst mulig berørt
Gi alle gode helsetilbud
Samarbeid lokalt, regionalt og statlig

Kulturmiljøet med verdensarvstatus og naturverdier på nasjonalt nivå medfører ansvar, men
gir samtidig sammen en helt spesiell ressurs
for framtida. Utvidelse av verdensarven øker
fokusen på og betydningen av denne ressursen.

Nasjonale og regionale retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer er instruksjon til
kommunen. Mål og rammer samsvarer med
kommunens mål og strategier, og er lagt inn i
arealplanen. I tillegg er nasjonale innsatsområder som styrker planen tatt inn.
Kulturhistorisk steds- og landskapsanalyse
Analysen er utarbeidet etter oppdrag fra
Riksantikvaren, som ledd i prosessen utvidelse
verdensarv Røros. Analysen definerer de naturog kulturhistoriske verdiene i dag.
Forvaltningsplanen er utledet fra analysen.
Analysen og forvaltningsplanen danner det ene
hovedelementet i arealplanen:
Kultur-/naturverdier
Byens arealbehov

Sammenstilles

Arealplan

Viktige nye tema og endringer
Hovedtrekkene i arealplan 1994 står fast. De
nye analysene underbygger dypere premissene
og valgene i revidert plan. Plangrensen er
utvidet for å fange opp kultur- og naturmiljøer
som er gitt høy verdi i den kulturhistoriske
analysen, og for å fange opp landskapet som
påvirker byen. Retningslinjene og
bestemmelsene er mer utfyllende for å bidra til
å øke forutsigbarheten og effektivisere
behandlingen for plan- og byggesaker, og for å
lette praktiseringen av målene og premissene
for arealplanen.
Arealer til offentlige funksjoner:
Det er viktig med arealberedskap for offentlige
funksjoner. Helse- og omsorgstjenesten har et
langvarig plassproblem med knapphet på gode
og konfliktfrie arealer. Skoleområdene har
fortsatt mindre ledige arealer, utvidelser av

AREALPLAN FOR RØROS SENTRUM
arealene kommer i konflikt med kulturlandskap med høy verdi.
Næringsarealer/Røros Lufthavn
Sentrum mangler næringsarealer og framtidige
strategier for en god tilrettelegging og
lokalisering for ulike typer virksomheter.
Restriksjoner knyttet til flyplassen skaper
usikkerhet i framtidig valg av næringsareal,
areal som gir en god og naturlig utvidelse av
byen.
Videreføring hytteutbygging inntil byen:
Effekt av hytteutbygging ble utredet i 2002.
Hyttene er en viktig næringsgren, både i
forhold til utbygging og bruk. Effekten er
størst sentrumsnært. Samfunnsmessige
negative effekter er ikke utredet. Videre
utbygging møter konflikt med natur- og
bymiljøet. Regjeringen har trukket opp
nasjonale rammer for utviklingen av
fritidsbebyggelse, som skal legges til grunn for
kommunens planlegging. Det nasjonale
resultatmålet vektlegger lokalisering og
utforming med vekt på landskap, miljøverdier,
ressursbruk og estetikk. Kommunens
hyttepolitikk har disse elementene i seg, men
det må settes økt fokus på dette i en
videreutvikling av hyttepolitikken.
Motorcrossbane i Kvitsanden
Motorbane er en viktig del av aktivitetstilbudene for barn og ungdom, og andre.
Støyberegninger viser at banen kan legges i
nedlagt grustak uten å komme direkte i
konflikt med kultur,- natur - og friluftsinteressene. Aktiviteten må overvåkes, og med
kriterier for driften. Inn i tid muligheter å
vurdere opp mot plassering i grustak i Hådalen.
Ny reguleringsplan for Røros lufthavn
Røros Lufthavn er viktig for Fjellregionen, og
gir et potensiale innenfor reiseliv. Rullebanen
kan i dag ta større fly, men over tid usikkerhet
mot regelverket. Det arbeides kontinuerlig med
bedre flytilbud og oppgradering/forlengelse av
banen. Planen, som forholder seg til dagens
rullebane, åpner for tilpasning til de viktige
kulturhistoriske verdiene i ytre del av
Stormoen. Forlengelse av rullebanen skaper
konflikt med disse verdiene og en naturlig
byutvidelse mot sør. Konsekvensene ved en
forlengelse av flyplassen bør avklares.
Framtidig utvikling innenfor flytrafikken
bringer inn usikkerhet i konsekvensanalysen.
Bykjerna
Reguleringsplan for bykjerna er fra 1980.
Planen er passiv og inneholder i hovedsak
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enkle retningslinjer for byggesaker. Som
kjernen i verdensarven og senter i Røros må
arbeidet med forvaltningsplan for Bergstaden
gis høy prioritet.

Viktige forvaltningsprinsipper for bruk av planen

Planen bygges opp tilsvarende som randsonen:

Prinsippene i planen fra 1994 er videreført og fornyet fra kommuneplan og kulturhistorisk analyse.

Kulturverdier
Byutvikling

Sammenstilles

Forvaltningsplan

Bykjerna – randsonen
Det må ligge kontinuerlig fokus på å styrke
den historiske bykjerna, og slik at den blir i
stand til å styre byutviklingen - i en balanse
med randsonen. Bykjerna er i dag i en utsatt
posisjon. Arbeid er igangsatt for å snu
situasjonen, og for å vise at det historiske
senteret har muligheter i seg som et vitalt og
sterkt senter for framtida. Et vitalt senter er
spesielt avhengig av at vanlige sentrumsfuksjoner - spesielt handel - er sterkt til stede.
Rikspolitiske bestemmelser, nedfelt i
fylkesplanen, vektlegger virkemidler som
styrker de historiske bysentra. Sentrale punkter
er å forhindre utkonkurrering fra kjøpesentra
utenfor sentret og at detaljhandel og tjenester
med høyt besøk skal ligge i sentret.
Bykjerna – sør for jernbanesporet
Krav om reguleringsplan for området mellom
jernbanesporet og Tollef Bredals vei i
arealplan 1994 er ikke fulgt opp. Området har i
lengre tid vært under omforming uten en
samlet plan. Arbeidet som er igangsatt for å
avklare framtidig bruk for bydelen, og opp mot
bykjerna, må ende opp i reguleringsplan og
inngå i arealplanen.
Øra - området sør for jernbanesporet områdene ved Sundvegen
Områdene framstår som sentrale byutviklingsområder med flere potensielle muligheter, også
i en kobling mellom områdene. Arbeidet med
langsiktige løsninger bør løpende videreføres,
og konfliktnivå avveies med de kulturhistoriske verdiene.
Område langs Falunvegen
Området er utbygd med industri og handel uten
reguleringsplan.
Forholdet til gjeldende planer
Kommunedelplanen er en del av kommuneplanen og arealplanen for hele kommunen.
Kommunedelplanen gjelder foran eldre
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner i den
grad disse strir mot kommunedelplanens
innhold.

3

Arv og framtid
Bergverksdrifta la grunnlaget for et avansert samfunn med en rik arv og særegen kultur. Det er
ressursene fra fortida som har båret videre et levedyktig samfunn, med evne til omstilling.
Evnen til å forstå og ta ansvar for den felles natur- og kulturarven blir bestemmende for utviklingen av
Røros inn i framtida.

Sverre Ødegård uttrykte enkelt og presist hva et ”bærekraftig samfunn” innebærer:
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Plan - verdensarv















Kommunedelplanen skal sikre langsiktig
forvaltning og bruk av arealene og natur- og
kulturarven.
Planen forvalter kjerneområdet i
verdensarven Røros Bergstad og
circumfirencen.
Felles industri-, kultur- og naturarv skal
forvaltes og tas vare på som bruksressurs og
som grunnlag for kunnskap, opplevelse og
bærekraftig verdiskaping.
Røros skal i størst mulig grad vernes
gjennom bruk med mulighet til utvikling og
nyskaping forankret i de kulturhistoriske
verdiene.











Røros som verdensarvsted skal ha den beste
praksisen innenfor natur- og
kulturminneforvaltningen.
Kulturhistoriske steds- og landskapsanalyse,
forvaltningsplan, viktige prinsipper og
tema-analysene for byutvikling danner
sammen kommunedelplanen.



Forvaltningsplanen skal videreføres for
bykjerna og ned i detaljeringsgrad.

Bergstaden med smelthytte, industribygninger, slagghauger og transportsystemet utgjør sammen et sjelden
industrilandskap.





Gården i gata, grashaga’an rundt Bergstaden,
den bynære utmarka med setrer og kjerre- og
stisystemet danner sammen et historisk
helhetlig kulturlandskap.
Bergstaden og landskapet rundt med
dyrkamarka, vassdragene, Kvitsanden med
eskere, åssidene, bynære utmarka og
fjellvidda danner sammen et oversiktlig,
opplevbart og helhetlig landskapsbilde.
Bergstaden har ikke råd til å miste mer av
opplevelsen og formidlingen av bergverksog byjordbrukshistorien og bildet ”byen i
landskapet”.

Opplevelsen og formidlingen av Bergstaden
og landskapet kan både styrkes og svekkes.
For områder, bygninger og elementer med
kulturhistorisk- og landskapsverdi utsatt for
endringer må det derfor foretas
verdivurderinger.



Tydeliggjøre og forsterke Øragatas
historiske identitet som del av Bergstadens
bebyggelse og funksjon.



Ta vare på overgangene og kontakten
historisk by, bynære områder og kultur- og
naturlandskapet.

Området sør for jernbanesporet formes for
en god avslutning av det historiske bybildet
med funksjoner som støtter bykjerna.
Lokstallen og restene etter den eldste private
industrien knyttes til bykjerna.



Tydeliggjøre og søke løsninger som styrker
og ivaretar det visuelle og estetiske
inntrykket for innfartsårene til Røros og
langs vassdragene.

Forsterke og gjenskape lesbarheten av den
historisk sentrale aksen Sundvegen fra
Nilsenhjørnet til Kvitsanden.




Historisk lesbarhet


Røros har som verdensarvsted et særlig
ansvar overfor det internasjonale samfunnet.

Bergstaden i industri-, kultur- og
naturlandskapet




Utarbeide plan for overvåkning, skjøtsel,
vedlikehold og reparasjon for å opprettholde
og forsterke de natur- og kulturhistoriske
verdiene og historiske spor innenfor
kjerneområdet for verdensarven. Spesielt
sektorer mot øst og nord og kultur- og
seterlandskapet i Hånesåsen bør pleies mot
gjengroing av vegetasjon.
Bevare det større, sammenhengende arealet
med dyrkamark med løer vest for byen.
Ta vare på Stormoens identitet og særegne
gårdshistorie. Utarbeide kulturhistorisk
analyse som ivaretar historien, og som
grunnlag i byggesaker.



Bevare og forsterke det gamle kultur- og
seterlandskapet i Hånesåsen.



Ta vare på opplevelsen og sikre Hådalsvassdraget og naturminnene med nasjonal
verdi fra istiden mot inngrep. Sikre
landskapsrommet mot inngrep som svekker
samspillet by- natur-landskap. Tiltak for å
øke lesbarheten av eskeren langs Gjettjønna
og over Øra/Stormoen.

Hytter i landskapet



Hytter må underordne seg landskapet og
omgivelsene, med egne retningslinjer for
utforming, arealstørrelse, belysning,
energibruk, portaler etc.

Ta vare på og synliggjøre det historiske stiog kjerresystemet.



Historiske veger må ikke omskapes til
moderne hytteveger eller sperres med bom

Ta vare på formuttrykket til eldre, historisk
bebyggelse.

Næringsvirksomhet


Verdiene som ble skapt av bergverksindustrien og bergverkssamfunnet som en
kraft og ressurs for å bygge opp et allsidig
og robust næringsliv og et attraktivt
samfunn.



Ta vare på natur- og miljøverdiene som en
trivsels- og næringsressurs.



Områder under endring må gis funksjoner
som bidrar til å styrke byen innenfor
rammene for framtidige utvikling.



Handlingsplan for verdiskaping og
samordning av de positivene kreftene i
samfunnet.



Framskaffe oversikt over eksisterende
bedrifter og deres framtidige behov og krav
til lokaler og arealer.



Skille mellom bedrifter som må ligge
sentralt og bedrifter som kan plasseres mer
perifert.



Over tid samle ensartete bedrifter og
aktiviteter, redusere spredning og plassering
inntil hovedtransportårer med redusert
belastning i trafikkfølsomme områder.



Næringsbygg med god utforming og ryddige
og trivelige utearealer.

Byens framtid og utvikling
Byens behov må ses i et langt perspektiv og i
et samspill med natur- og kulturverdiene, og
forholde seg til et samfunn i endring.



Bykjerna som historisk handels-, bolig - og
aktivitetssenter videreføres og styrkes.



Videreføre tett by med utvikling/nyskaping
innenfor utbygde arealer eller ved naturlig
utvidelse av byen.



Byens utviklingsretning er mot sør og vest.
Mot sør som en naturlig og tett utvidelse av
byen. Arealene inntil bykjerna forbeholdes
funksjoner som støtter opp om bykjerna.
Mot vest bruk av natur- og kulturkvalitetene
som en byutviklingsressurs.



Felles byutviklingsstrategi for områdene
mot sør og vest, både på kort og lang sikt.



Ny hovedadkomst fra sør for å redusere
trafikkbelastningen inn i Øra/Stormoen, for
å legge til rette for byutvikling mot sør og
for å knytte sammen næringsområdene i et
effektivt transportsystem.



Hytter må ikke forstyrre den karakteristiske
”skålformen” i landskapet - bildet ”byen i
landskapet”
Hytter må ikke forstyrre eller redusere
kvaliteten av natur-, frilufts- og kulturmiljøet eller stier. Hytter må ikke legges inn
mot tettbebyggelsen.





Formidling og reparasjon av kultur- og
naturlandskapet som gjenværende åpning
mot øst med tydelig historisk lesbarhet
kontakt bergstaden, Åsengården, Åstjønna,
dyrkamarka og bynære utmarka.
Setergrenda i Gjøsvika, gårdene i Djupdalen
og Sjøhaga’an kompleterer det
sammenhengende landskapsdraget med høy
historisk lesbarhet mot øst. Setergrenda med
beliggenhet inn mot Bergstaden og
Djupdalen med historie ulik byjordbruket
tilfører spesielle verdier.
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Transportløsninger som gir redusert
biltrafikk inn i skoleområdet og gjennom
områdene med høy bruksverdi av natur- og
kulturressursene.
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Retningslinjer saksbehandling







Planen er en delplan til kommuneplanen og
arealplanen for Røros kommune
Planen med utdypende dokumentasjon er
bestemmende for forvaltningen av Røros
sentrum.
Kommunen har ansvaret for forvaltningen av
samfunnsverdiene i en miljørettet og
bærekraftig utvikling, og på vegne av det
nasjonale- og internasjonale samfunnet
forvaltningen av verdensarven.



Planens ansvar for forvaltning av kjerneområdet i verdensarven krever kvalitet og
detaljering i saksbehandling, planlegging og
utførelse.



Forvaltningsplanen og viktige
forvaltningsprinsipper gir viktige føringer
for praktisering av plankartet og
bestemmelsene.



Retningslinjer for praktisering av planen
under de ulike arealformålene gir
hovedpunktene i den kulturhistoriske stedsog landskapsanalysen, sammenfattet i
forvaltningsplanen, og viktige forvaltningsprinsipper.







Kravet til kvalitet i saksbehandlingen og at
omfattende deler av planområdet inneholder
viktige kultur- og naturverdier, krever tett
samarbeid mellom saksbehandler, planlegger
og kulturminneforvalter.
Dispensasjon fra planen betinger at tiltaket
samsvarer med kommunedelplanens
intensjoner og ikke vanskeliggjør framtidig
arealbruk og forvaltning i tråd med
kommunedelplanens mål og bestemmelser.
Søknad om dispensasjon skal dokumentere
hvordan intensjonene er ivaretatt.
Behovet for endringer av planforutsetningene registreres løpende for
forbedringer og for å fange opp endrede
holdninger i samfunnet.
Dersom det ved tiltak i marken oppdages
automatisk freda kulturminner, skal arbeidet
stanses og funnet meldes til
kulturmyndigheten, jfr. Lov om
kulturminner.
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Bestemmelser til kommunedelplan
for Røros sentrum
VIRKNING AV
KOMMUNEDELPLANEN (pbl § 20-6)
Hovedmål
Kommunedelplanen skal samordne arealbruk og
natur- og kulturmiljøverdiene. Planen skal
legges til grunn ved planlegging, forvaltning og
utbygging for Røros sentrum. Planen er en del
av kommuneplanen og arealplanen for hele
kommunen.
Forvalte verdensarven innenfor planområdet.
Rettsvirkning
1. Plankart med bestemmelser er juridisk
bindende.
2. Planforutsetningene, retningslinjene, temaanalysene, kulturhistoriske steds- og
landskapsanalyse, forvaltningsplan og
viktige forvaltningsprinsipper er ikke
juridisk bindende, men gir viktige politiske
føringer for rettslig og planfaglig vurdering
og praktisering av plankart og bestemmelser.
3. Eldre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner vil fortsatt gjelde så langt de ikke er i
strid med kommunedelplanen (pbl §20-6).
Reguleringsplanene for sentrum med
endringer skal fortsatt gjelde, unntatt hvor
kommunedelplanen viser endringer.
Reguleringsplan for Småsetran, Røros
Lufthavn og Tjønnhagan skal fortsatt gjelde.
GENERELLE BESTEMMELSER
Plankrav
1. I områder avsatt til byggeområde (pbl §20-4)
og motorsportsanlegg kan det ikke gis
tillatelse til nye tiltak som går inn under pbl.
§ 93 før det foreligger bebyggelsesplan.
Planavgrensning for motorsportsanlegg
fastsettes i detalj i bebyggelsesplanen.
2. I byggeområdene R1, R2 og R3 kan det ikke
gis tillatelse til nye tiltak som går inn under
pbl. § 93 før det foreligger reguleringsplan.
Hovedveger og gang- og sykkelvegnett inn i
område R1 skal inngå i reguleringsplanen. I
byggeområde R1 skal reguleringsformålet
industri for eiendommene 133/263 og
133/32 fortsatt gjelde.
I byggeområde R2 skal reguleringsformålet
for eiendommene 137/351, 137/362 og
137/365 være industri.

3. Bebyggelses- og reguleringsplaner skal
utformes i samsvar med kommunedelplanens planforutsetninger, jfr. pkt. 2 under
virkninger av kommunedelplanen
4. Bebyggelses- og reguleringsplaner skal
ellers utarbeides i den utstrekning det er
nødvendig for å trygge gjennomføringen av
planforutsetningene i kommunedelplanen
(pbl § 23).
5. Plansaker skal forelegges
kulturminneforvalteren til uttalelse.
6. Rapport (mars 2006) for flystøysoner etter
retningslinje T- 1442 skal legges til grunn
for planlegging og byggesøknader for nye
boliger og støyfølsom bebyggelse, og for
etablering av nye tiltak som vil gi støy til
slike område.
7. Dersom et planlagt bygg eller konstruksjon
vil gjennomtrenge BRA- flate, skal saken
evalueres av fagspesialist i Avinor.
Evaluering utføres for eksisterende rullebane
og for en forlengelse til 2000 meter. Tiltaket
skal forelegges Avinor i forprosjektfasen.
BYGGEOMRÅDER (pbl § 20-4)
Estetisk utforming (§ 20-4, 2. ledd, b)
1. Det skal i alle plan - og byggesaker stilles
krav til god arkitektonisk utforming og
tilpasning til natur- og kulturlandskapet og
eksisterende bygningsmiljø.
2. Formuttrykket til eldre villabebyggelse skal
ivaretas.
3. Bebyggelsen i næringsområdene skal gis en
god arkitektonisk utforming, skilting og
fargesetting som ivaretar hensynet til
landskapet og tilstøtende områder.
4. Ved utarbeidelse av reguleringsplan,
bebyggelsesplan og tiltak etter pbl § 93 skal
det for næringsområdene utarbeides
utomhusplan som skal godkjennes av
kommunen. Tomta skal holdes ryddig,
midlertidige bygg tillates ikke uten spesiell
tillatelse og ubebygd areal skal opparbeides
parkmessig.
5. Ved utarbeidelse av reguleringsplan,
bebyggelsesplan og tiltak etter pbl § 93 skal
det visuelle og estetiske inntrykket for
innfartsårene til Røros og langs vassdragene
ivaretas og tydeliggjøres.
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Retninglinjer
- for tiltak etter pbl §93 skal det ses til at
bygningsmiljø vist med bevaringsverdi i
forvaltningsplanen tas vare på, jfr. pbl § 72
nr.2 og § 92 tredje ledd.
- Ved fortetting skal det ses til at bygningsmiljø og historisk tomtestruktur tas vare på.
- For punktene under estetisk utforming skal
tiltak etter pbl § 93 og plansaker forelegges
kulturminneforvalteren til uttalelse
Industriområder
1. I området I2 og I3 kan det etableres industri,
lager, verksted og tilsvarende
næringsvirksomhet.
2. For område I3 skal vegetasjonsbelte mot
riksvegen opprettholdes/beplantes.
3. Området I2 kan ikke utbygges videre for
næringsvirksomhet før ny vei opp til Riksvei
30 er etablert.
Fritidsbebyggelse
1. Bebyggelsen og tomta skal utformes slik at
den tilpasses natur- og kulturlandskapet den
befinner seg i/i nærheten av.
2. Bebyggelsen skal utformes med vekt på
ressursbruk og estetikk.
3. Bebyggelsen skal ha tradisjonell utseende og
takform og harmonere i detaljering med den
lokale byggeskikken.
4. Bebyggelsen skal ikke ha større samlet
bebygd areal enn 250 m2, målt utvendig
veggliv. Overdekt balkong, veranda eller
terasser skal inngå i arealberegningen.
5. Bebyggelsen skal oppføres i en etasje og
med takvinkel mellom 18 og 30 grader. I
spesielle tilfelle kan avvik fra vilkårene tas
opp til vurdering. Vurderingene skal ligge
innenfor bestemmelsenes krav til tilpasning
og utforming.
6. For eldre bebyggelse som ligger i/inntil
områder med landskaps- og kulturverdi skal
form, karakter og dimensjon ivaretas.
7. Gjerder, portaler etc. tillates ikke oppført
uten spesiell tillatelse.
8. Framføring av strøm skal skje med
jordkabel. Det er ikke tillatt å sette opp

vegbelysning. Utebelysningen må skjermes
mot Bergstaden.
9. I området F1 kan utbygging ikke finne sted
før det er etablert riksvegundergang for
gang- og sykkelvegnett og etablert
adkomstveg til Hånesåsvegen.
10. I område F2 skal det lages samlet
reguleringsplan for hele området.
Senterområde handel og tjenester
1. Innenfor senterområdet skal det legges til
rette for detaljvarehandel, boliger, offentlig
administrasjon, tilbud for kultur og reiseliv,
publikumsrettede offentlige og private
tjenester o.l. som har sin naturlige plass i
bykjerna.
2. Utenfor sentret er det ikke tillatt å etablere
kjøpesenter.
3. Eksisterende dagligvareforretninger tillates
med bruksareal inntil 900 m2.
Arealet kan ikke tas i bruk til salg av andre
typer varer.
4. I område R1, R2 og R3 kan det bare
etableres handelsvirksomhet som forhandler
så plasskrevende varer eller varegrupper at
det ikke finnes egnede lokaler i
senterområdet, eller som medfører uønsket
miljøbelastning eller transportbehov i
senterområdet, og dersom det bidrar til en
helhetlig og langsiktig tettstedsutvikling.
Retningslinjer
- I definisjonen kjøpesenter inngår i
utgangspunktet all detaljhandel.
- Plasskrevende varer defineres som biler og
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast
og andre større byggevarer.
- Nyetablering, utvidelse og bruksendringer
skal behandles ut fra kommunedelplanens
formål for bykjerna som handels- og
aktivitetssenter og opp mot en god og helhetlig
tettstedsutvikling
SPESIALOMRÅDER (pbl § 20-4 og § 25,
pkt. 6)
Antikvarisk kulturhistorisk område
Den kulturhistoriske vernesonen fra 1980 er
utvidet til å omfatte hele den historiske
bebyggelsen og de historiske hovedtransportårene inn mot byen.
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1. For utvidelsen av vernesonen for Bergstaden
gjelder ”Antikvarisk kulturhistorisk
spesialområde” i bestemmelsene til
reguleringsplanene for Røros sentrum.

-

LANDBRUKS-, NATUR- OG
FRILUFTSOMRÅDER (pbl § 20-4)

Vektlegging av det kulturhistoriske
landbrukslandskapet.
1. For områdene skal det utarbeides
reguleringsplan og/eller forvaltningsplan.

Forvaltning av kultur- og naturlandskapet
Hele kommunedelplanen ligger innenfor kjernen
i en utvidet verdensarv.
Bergstaden med industribygninger, transportsystemet, dyrkamarka, bynære utmarka,
vassdragene, istidsporene og fjellvidda danner
sammen et oversiktlig, opplevbart og helhetlig
landskapsbilde.
Hele landskapet er preget av sporene etter istida.
Kultur- og landskapsanalysen definerer den
historiske dyrkamarka med bynære utmarka og
vassdragene med istidsspor å ha høy kultur- og
naturverdi.
Formål med kommunedelplanen er å ta vare på
et helhetlig bilde av kultur- og naturmiljøet, som
viser hvordan Bergstaden kunne eksistere og
fungere. Opplevelsen og formidlingen av
Bergstaden og landskapet kan både styrkes og
svekkes. For kultur- og landskapsverdier utsatt
for endringer må det derfor foretas
verdivurderinger.
Plangrensen fanger i hovedsak opp landskapet
som påvirker byen.
Generelt
1. For området er det ikke tillatt med arbeid
eller tiltak som ikke kommer innunder
arealformålet, eller som ikke er tilknyttet
stedbunden næring (pbl §20-4, 2.ledd,
bokstav c).
2. Innenfor områder med naturverninteresser
skal det biologiske mangfoldet ivaretas.
Retningslinjer(jfr. arealplan Røros kommune)
- Forvaltningsplanen og viktige forvaltningsprinsipper gir viktige føringer for bruk av
planen og bestemmelsene, jfr. retningslinjer
saksbehandling.
- Ved søknader om dispensasjoner må det
foretas en samlet og konkret vurdering av
tiltaket, som: natur-, kultur- og friluftsmiljøet, belastning på området, forurensing,
trafikk, hensynet til historiske ferdselsårer
og landskap.
- Nye tiltak skal ikke redusere de kultur- og
naturhistoriske verdiene.
- Ved tvil om et område tåler nye inngrep, skal
dette komme natur-, kultur- og friluftsmiljøet
til gode.

Alle tiltak skal forelegges og behandles i
samråd med kulturminneforvalteren, og
jordsjefen.

BYJORDBRUKET OG DEN BYNÆRE
UTMARKA (L- OMRÅDE)

2. For Stormoen skal det lages reguleringsplan
og forvaltningsplan.
Retningslinjer/områdebeskrivelse
L-områdene har høy kulturhistorisk verdi.
- Reguleringsplaner og/eller forvaltningsplaner skal gis det samme innhold som for
Småseterplanen, som: overvåkning, skjøtsel,
vedlikehold og reparasjon av dyrkamarka,
lauer og historisk gårdsbebyggelse.
- Innenfor kulturminner ligger også
kulturminnebiter som torvtakhistorie,
randvegetasjon, historiske ferdselsårer og
stier, steingarder, grinder eller andre
kulturminner.
Områdene øst for byen
Delområdene L1, L2, L3 og L4 danner sammen
med den bynære vidda, vassdragene og istidssporene et sammenhengende landskapsrom med
med høy historisk lesbarhet og en sterk visuell
påvirkning på Bergstaden. Den historiske
kontakten mot Bergstaden er inntakt.
L1(Sjøhaga’an):
Området har høy verdi som siste rest av
Kjerkgårdshaga,an. Sterkt visuelt og historisk
møte med Bergstaden, setrer i ytterkant og
overgang til fjellvidda med høy verdi.
L2 (Småsetran):
Gitt kulturhistorisk vern i reguleringsplan.
L3(Østerhaga,an og Djupdalshaga,an):
Haga,an har felles historie med Småhaga,an
(Småsetran). Gjengroing av grashaga,a gir
skjøtsel aktuell, evt. en formidling av
landbrukshistorien. Djupdalen har historie ulik
byjordbruket, en ”forstad” som Stormoen.
Bebyggelsen har god lesbarhet og mye av
dyrkamarka er i hevd.
L4(Gjøsvika med omkringliggende setrer):
Setergrenda har høy historisk lesbarhet. Setrene
og løene er i stor grad tatt vare på. Gjennom
området gikk sentrale ferdselsårer, i stor grad
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synlig/i bruk. Gripvollen og Estenvollen gir
meget viktig historisk referanse.
L5(Hånesåsen)
For området er det laget en mer detaljert
analyse, i tillegg til forvaltningsplanen.Et
gammelt kultur- og seterlandskapsdrag fra
Håelva opp mot fjellvidda. Totalt har
landskapsdraget høy historisk lesbarhet og
verdi, men med ulik tilstand på dyrkamarka og
seterbebyggelsen. Den historiske lesbarheten er
best bevart opp mot fjellet, men det er også godt
bevarte setervoller i midtpartiet og ned mot
riksvegen/Håelva. Delområdet er sårbart for
inngrep. Området ned mot riksvegen har
overtrådt tålegrensen, og har spesielt behov for
reparasjon. For hele området er det behov for
skjøtsel mot gjengroingen. De gamle
ferdselsårene er sterke element som må sikres og
ryddes. For noen ferdselsårer er det behov for
historisk tilbakeføring..
Områdene vest for byen
Områdene vest for byen har høy kulturhistorisk
verdi. Kultur- og naturlandskapet danner
sammen et landskapsbilde med høy historisk
lesbarhet. Stormoen er utbygd uten vedtatt
reguleringsplan.
L6(Stormoen):
Stormoens særegne gårdsbebyggelse, ”egen
bydel” fra 1600-tallet, har betydelig historisk
verdi. Historien er mest lesbar i ytre del av
Stormoen, men mange av de opprinnelige
gårdene (45 stk.) er fortsatt lesbar. Det meste av
den sammenhengende dyrkamarka og løer er
bevart. Dyrkamarka og løene gis en skjøtsel og
restaurering som Småsetran. Den historiske
gårdsbebyggelsen registreres med sikte på
bevaring og restaurering. Området er rikt på
historiske spor som må tas vare på. Det er mulig
å gjenskape deler av sporene.
Sundvegen (Norges nest eldste landeveg) er
sentral i verkshistorien og som krøttergjelle.
Denne sentrale aksen inn mot Bergstaden er
delvis brutt. Historisk tilbakeføring legges inn
som et framtidig tema.
I en videreføring av kommunedelplanen arbeides
det videre med muligheten for å kombinere
kulturhistorisk bevaring og frilufts- og
idrettsaktiviteter, jfr. reguleringsplan for
Tjønnhaga,an.
L7(Tjønnhaga,an)
Lagt inn som kulturhistorisk bevaringsområde i
reguleringsplan.

L8(Sundbakken)
Delområdet har høy kulturhistorisk verdi.
Sundbakken representerer overklassens landsteder og kobberverkets/Bergstadens historie
som det har vært lite fokusert på. Inngår som
viktig element i en utvidelse av verdensarven.
NATURLANDSKAPET (N- OMRÅDE)

Vektlegging av naturverninteressene.

-

Retningslinjer/områdebeskrivelse

-

N1(Småsetran):
Delområdet er utlagt som naturvernområde etter
plan og bygningsloven i Småseterplanen.
- Innenfor området kan det drives rydding og
skjøtsel for å opprettholde en åpen sektor
med historisk visuell kontakt Bergstaden,
smelthytta, dyrkamarka og utmarka.
- Det visuelle og fysiske bildet av de historiske
ferdselsårene gjennom området må ivaretas.
N2 (Rester esker)
- Gjenværende formasjon av eskeren
og randvegetasjonen må bevares.
N3( Skårhammardalen):
Stort gjel(canyon) fra istiden, dannet av
smeltevann. Dalen har svært rik flora med flere
arter på rødlista. Dalen har flere fuglearter på
rødlista.
- Dalen er meget verneverdig og trenger
nokså streng vern. Trafikken bør ikke økes
noe særlig
NATURLANDSKAPET OG
FRILUFTSOMRÅDER (NF - OMRÅDER)

Vektlegging av naturvern- og friluftsinteressene.
Retningslinjer/områdebeskrivelse
NF1( Langegga)
Delområdet har høy naturverdi og er en del av
det helhetlige og markerte landskapsrommet mot
øst. Sammen med dyrkamarka og utmarka
danner delområdet høy historisk lesbarhet, og et
sterkt visuelt bilde.
Langegga og Hådalsvassdraget er en del av
kvartærgeologihistorien og har nasjonal verdi.
Håelva er gitt nasjonalt vern.
Området er et viktig friluftsområde, med bl.a.
utfartsårer og lysløype.
Delområdet har ingen toleranse for inngrep som
påvirker vernet/visuelt bilde.
-

Det må ikke foretas inngrep som reduserer
verdien av sporene etter istida, herunder
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uttak, lagring, planering eller utfylling av
masser, fjerning av vegetasjon, oppføring
av bygninger, anlegg eller varige og
midlertidige innretninger. Opplistingen er
ikke uttømmende. Kommunen avgjør i
tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre
landskapets art eller karakter vesentlig.
Området kombineres med eksisterende
areal- og bruksformål.
For hyttene innenfor området kan det gis
tillatelse til mindre vesentlige tilbygg og
uthus. Hovedformen på hytta må
videreføres.

NF 2( Kvitsanden)
Delområdet er en del av landskapet mot vest
som danner et unikt visuelt bilde og høy
historisk lesbarhet. Området mot vest har unike
muligheter som frilufts- og aktivitetsområde.
Beplantningen med vegetasjon har historisk
verdi.
- Området skal behandles som buffersone og
del av Kvitsanden landskapsvernområde.
Motorferdsel er forbudt.
NF 3( Doktortjønna)
Området er en del av det helhetlige kultur- og
naturlandskapet med høy historisk lesbarhet mot
vest. Området gir møtet med Røros en spesiell
opplevelse – fra furuskog til ørkenlignende
landskap, dyrkamarka, Doktortjønna- og byen.
Doktorjønnområdet er en del av det store og
sammenhengende friluftsområdet mot vest, med
unike utviklingsmuligheter.
-

Bruken av området som nasjonalparksenter
og friluftspark kan videreutvikles og
kombineres med tilstøtende naturvernområder og kulturhistoriske bevaringsområder.

NF4(langs nordsiden av Håelva):
- Delområdet skal sikre ferdsel langs elva,
historiske torvuttak og kulturhistoriske spor,
jfr. reguleringsplan for Røros Lufthavn.
LANDBRUKS- OG FRILUFTSOMRÅDE
(LF- OMRÅDE)

Vektlegging av historisk landbrukslandskap og
frilufts- og aktivitetsområde.
Retningslinjer
LF1( Åsgjerdet):
- For området gjelder reguleringsplan for
Sentrum, med de endringer som er innlagt i
kommunedelplanen

-

Bebyggelsesplan for området rundt Hotel
Røros vil gjelde når den er vedtatt
Det skal utarbeides skjøtsels- og
restaureringsplan for området.

FRILUFTSOMRÅDE/GOLFBANE

Området er i vedtatt reguleringsplan utlagt til
kombinasjonsformålet friluftsområde/golf.
OMRÅDER LANGS VASSDRAG
(pbl § 20-4, 1. ledd nr. 5)
1. For områder langs vassdrag er det inntil 100
meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet
ved gjennomsnittlig flomvannstand ikke
tillatt å sette i verk bygge- og anleggstiltak
som kan forringe natur-, kultur- og friluftsverdien og medføre forurensing av
vassdraget. Bestemmelsen gjelder også
fradeling.
Retninglinjer/områdebeskrivelse
Vassdragene med tilstøtende arealer har mange
brukerinteresser. Vassdragene gir levegrunnlag
for dyre-, fiske- og planteliv, og har landskaps-,
frilufts- og kulturhistoriske verdier. Det er
derfor spesielt viktig at arealplanen sikrer mot
negative inngrep.
Hådalsvassdraget er gitt nasjonalt varig vern på
grunn av kulturminner, store friluftsverdier og et
særpreget landskap formet av innlandsisen.
Hitterdalsvassdraget er varig vernet på grunn
av stor friluftsverdi og viktige kulturminner fra
Kobberverkstida
.
- Hvert enkelt tiltaks nærhet til vassdraget må
vurderes konkret i forhold til verneverdier,
arealtilstand, tilgjengelighet og forurensing.
Hådalsvassdraget:
Vassdragsbeltets avgrensning og forvaltning er
differensiert etter registrerte verneverdier og
arealtilstand, jfr. Rikspolitiske retningslinjer for
vernede vassdrag. Premissene for
differensieringen og kommunedelplanens
arealbruk og forvaltning ligger i den
kulturhistoriske landskaps- og stedsanalysen for
Røros sentrum og forvaltningsplanen. Analysene
dokumenterer også at områdene utenfor
nedbørsfeltet har betydning for vassdragets
verneverdi. Forvaltningsplanens
oppsummeringskart av natur- og kulturverdiene
viser klassifiseringen av verdiene og
interesseavveining i forhold til arealtilstand og
en god tettstedsutvikling.
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-

-

-

Inngrep som reduserer verdien, som
landskapsbildet, naturvern, friluftsliv,
kulturhistorie, geologi, dyre- og fugleliv må
unngås, jfr. retninglinjene innenfor NFområder.
Verneområdene kombineres med
eksisterende areal- og bruksformål
For hyttene innenfor området kan det gis
tillatelse til mindre vesentlige tilbygg og
uthus. Hovedformen på hytta må videreføres.
For område E (energiproduksjon) skal det
etableres et ti meters belte langs elva. Det
skal anlegges en brink med trevegetasjon i
beltet langs elva, men slik at det ikke hindrer
ferdselen langs elva.
Ved en framtidig utbygging av området
mellom jernbanen og Håelva fastsettes
forbudsgrensen mot elva for arbeid og tiltak
i reguleringsplan, jfr. pbl §20-4, andre ledd,
pkt. a.
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Kommuneplankart

Røros kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

132/1714
Hånesveien 159
17.02.2021
1:2000

UTM-33

OMRÅDE FOR SÆRSKILT BRUK ELLER
VERN AV SJØ OG VASSDRAG (pbl § 20-4,
1. ledd nr. 5)
Retningslinjer/områdebeskrivelse.
Område langs Glomma ved Sundet er et av de
rikeste våtmarksområdene i kommunen.
Området har størst betydning som trekklokalitet,
med stor konsentrasjon om våren. Innenfor
området er det rødlistarter.
-

-

For området gjelder forbud mot tiltak
innenfor 100 metersbeltet langs vassdraget,
jfr. bestemmelsenes pkt. ”områder langs
vassdrag”.
Det må opprettholdes et vegetasjonsbelte
langs elva
Våtmarksarealet må ikke dreneres eller
fylles opp.

NEDBØRSFELT FOR DRIKKEVANN
1. Innenfor nedbørsfelt for drikkevann er det
forbud mot tiltak som kan forurense
drikkevann.
ENERGIPRODUKSJON
1. Området E kan benyttes til vedproduksjon.

©Norkart 2021
Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.

Utskriftsdato: 17.02.2021

Røros kommune
Adresse: Bergmannsgata 23, 7374 RØROS
Telefon: 72 41 94 00

Grunnkart

Røros kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

Opplysninger om eiendomsskatt

132/1714
Hånesveien 159
17.02.2021
1:1000

UTM-33

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Hjelpelinje veikant

Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Hjelpelinje punktfeste

EM §6-7

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

5025

Gårdsnr.

Adresse

Hånesveien 159, 7374 RØROS

132

Bruksnr.

1714

Kilde: Røros kommune

Festenr.

Seksjonsnr.

Eiendomsskatt registrert på eiendommen
Taksten er for inneværende år.
Ingen informasjon funnet.
FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:
Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring
eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som
oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

©Norkart 2021

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Eiendomsrapport (Datakilde: Oppdatert kopi av matrikkelen)
Utskriftsdato: 17.02.2021 15:55

Røros kommune: Grunneiendom 5025-132/1714

Eiendomsdata (Grunneiendom)
Bruksnavn

Tomt nr 2 Korporalvollen

Beregnet areal

1387.1

Etablert dato

05.04.2013

Historisk oppgitt areal

0

Oppdatert dato

09.01.2018

Historisk arealkilde

Målebrev (1)

Skyld

0

Antall teiger

1

Arealmerknader
Tinglyst

Del i samla fast eiendom

Grunnforurensning

Bestående

Under sammenslåing

Kulturminne

Avtale/Vedtak om gr.erverv

Seksjonert

Klage er anmerket

Ikke fullført oppmålingsforr.

Har fester

Jordskifte er krevd

Mangel ved matrikkelføringskrav

Frist fullføring:
Frist retting:

Forretninger
Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom. saksref.
Annen ref.

Involverte
Berørte

Omnummerering
Omnummerering

01.01.2018
01.01.2018

132/1714

Endre egenskaper
Annen forretningstype

02.04.2013
02.04.2013

132/1714

Fradeling av grunneiendom
Kart- og delingsforretning

20.03.2013
20.03.2013

132/1464 (-1387,2), 132/1714 (1387,1)
132/87, 132/1713

Kvalitetsheving for eksist. eiendom
Annen forretningstype

20.03.2013
20.03.2013

1640-Mnrmangler, 132/87, 132/1464, 132/1714

Fradeling av grunneiendom
Kart- og delingsforretning

20.03.2013
20.03.2013

132/1464 (-1259,1), 132/1715 (1259,1)
1640-Mnrmangler, 132/87, 132/1714

Teiger (Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32)
Type teig
Eiendomsteig

X

Y

6938671.48

620650.95

H

H.teig

Ber. areal

Ja

1387.1

Arealmerknad

Tinglyste eierforhold
Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

RØROS FRITID AS
S989130943

Hjemmelshaver (H)
1/1

Postboks 5430 Lade
7 442 TRONDHEIM

Status
Kategori

Adresse
Vegadresse: Hånesveien 159

Adressetilleggsnavn:

Poststed

7374 RØROS

Kirkesogn

Grunnkrets

112 Gjøsvika-Hånesåsen

Tettsted

Valgkrets

1 RØ/HÅ/GA/RG/OR/DJ/HI

09070201 Røros

Rapportmal: 'matrikkel' Versjon: '27112017.1' © Norkart AS

Norkart AS, Postboks 145, 1301 Sandvika (Org.nr. 934 161 181)

Side 1 av 1

Til deg som
kjøper bolig

Røros kommune
Postadresse: Bergmannsgata 23, 7374 RØROS
Telefon: 72 41 94 00
Telefaks: 72 41 94 05
E-post: postmottak@roros.kommune.no
Dato: {dato}

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette
koste tid og penger. Hvem betaler?

MEGLEROPPLYSNINGER
1420 Boplikt

Gnr:

132

Adresse:

Hånesveien 159

Bnr:

Det er boplikt på eiendommen.

1714

Fnr:

Snr:

Boligkjøperforsikring
Få hjelpen
du trenger!

Det er ikke boplikt på eiendommen.

Reduser
risiko og
bekymring

Få dine
utgifter
dekket

Spar
verdifull
tid

NÅR

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender
hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

HVOR

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater og jurister
spesialisert på eiendomskjøp. De står parat til å hjelpe
deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre
deg for egne og evt. idømte saksomkostninger.

Tegnes ved kjøp av
boliger solgt etter
avhendingsloven.

Hos eiendomsmegler.

HVORDAN

Bestilles senest på
kontraktsmøte. Forsikringsbevis og vilkår
sendes i e-post.

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Dette koster det:

Borettslagseiendom:

Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Enebolig/fritid/tomt:

Kr 4300

Kr 7100

Kr 10 500

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos If Skadeforsikring.
Skadebehandlingsselskapet er Crawford & Company.

Les alt om boligkjøperforsikring på
soderbergpartners.no

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

BUDSKJEMA
BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag
av blant annet forskrift om eiendomsmegling
§ 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler

benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis
også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet
budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver
til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med
vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.
3. Budets innhold:
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse,e-postadresse,
telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist,overtakelsesdato og
eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste
annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet
til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.
Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som
åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og
interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte
muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type
meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers.
6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt
innenfor fristene i punkt 4.
7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold.
8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.
Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt
aktuelle interessenter.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av
fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har
formidlet innholdet i budet til selger (slik at
selger har fått kunnskap om budet), kan budet
ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for
budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller
budgiver får melding om at eiendom, men er
solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud
på flere eiendommer samtidig dersom man ikke
ønsker å kjøpe flere enn én eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere
ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til
å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til
budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått
en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper
(såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende
tilbud som medfører at det foreligger en avtale
om salg av eiendommen dersom budet i rett tid
aksepteres av kjøper.
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EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER
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Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl 15:00 (akseptsfrist)

Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert
Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er
juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen . Budet kan ikke trekkes tilbake
innen akseptfris-ten dersom selger er gjort kjent med budet . Bud som megler mottar etter kl . 1500 kan ikke forventes
behandlet før neste arbeidsdag . Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen få
opplysninger om min identitet .
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan
forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon
om avslag eller aksept .
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