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Innspill til høringsuttalelse til detaljert reguleringsplan for 
Nordeng III, Gnr. 21, Bnr. 43 i Rennebu Kommune. 

 
Jeg, Frode Grøsseth, er eier av tomt gnr. 21, bnr. 205 i Nordeng 1. 
Ut i fra behandlingen den 30.10.2020 som er lagt ut til høring, vil jeg med dette 
komme med et innspill til den planlagte fortetting i Nordeng Hyttegrend. 
  

• Da jeg kjøpte tomt, var det ut i fra en forutsetning om at det ble opplyst om at 
det ikke skulle bli noe videre fortetting av hyttefeltet! Slik det planlegges nå så 
blir jeg mer eller mindre bygd inn. 
Jeg plasserte da min hytte tett opp til grensen bak, for å få plass til et tun på 
framsiden. Den foreslåtte plasseringen av tomt BFR24 er, slik jeg ser det, meget 
uheldig for min eiendom, da den er lagt inntil grensen min, som ligger ned i 
skråningen mot oss. Fra min terrasse på baksiden som er vår uteplass, er det ca. 
4 meter høydeforskjell opp til der en eventuell «hytte» kan settes opp, på tomt 
BFR24. Dette vil for oss sannsynligvis medføre et vesentlig sjenerende innsyn 
fra denne tomt! Og det vil få en betydelig reduksjon av bruksverdi, 
markedsverdi og fra ta oss en del av privatlivet her! Viser til bilde som er lagt 
ved! Det viser hvor tomtegrensen går, skråningen og høydeforskjellen i mellom 
tomtene. Dette kommer ikke så lett fram på et kart, men det ses litt bedre hvilke 
konsekvenser dette får for oss, på bildet. 
Tomt BFR24 er tegnet større enn et mål, og ser man terrenget her så mener jeg 
det må være bedre at tomt BFR24 blir trukket litt lengre opp, slik at den 
kommer opp og innpå høyden bak.  Dette vil, slik jeg ser det, medføre til en 
mer attraktiv, og lettsolgt tomt, og samtidig ivareta oss eksisterende hytteeiere! 

• Rennebu Kommune har selv satt en generell byggegrense på 50 meter fra 
vassdrag. 
Tomt BFR24 ligger vesentlig nærmere bekken enn 50 m. Og som jeg ser det, 
vil da tomt BFR24 måtte forskyves mot nord-øst, som da trolig vil medføre at 
det kun blir plass for en tomt i steden for to. 

• Tomt BFR23 (nr. 16 i 2001) ble i 2001 tatt ut av planforslaget, etter innsigelse 
fra Fylkesmannen. Grunnen til det var åpenhet og synlighet i landskapet 
(siluett). Dette er like gjeldende i dag for tomt BFR23 og 24. 
Tomt BFR23 og 24 ligger veldig værutsatt, med åpent myrterreng rett bak mot 
Varghaugkjølen, og er ikke like godt skjermet som de eksisterende tomtene fra 
2001, som ligger øverst i feltet mot nord-øst. 



 
Med vennlig hilsen 

   
 
Vedlegg:   

- 1 stk bilde som viser tomtegrensen mellom min eiendom og  
   tomt BFR 24. 
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