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1. Demografi
1.1 Folketall 1950 - 2014:
Folketallet i Røros kommune har vært over 5000 siden 1920 og har hatt følgende utvikling:
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2011
2012 2013
2014
5328
5151
5170
5369
5353
5545
5576
5581
5604 5589
5583
Kilde SSB, Statistikkbanken, tabell 07459og tabell 09501
Tabellen viser en utflating i folketallsutviklingen fra årtusenskiftet.
1.2 Befolkningssammensetning 31.12.13:
Sammensetning av befolkningen 31.12.2013 var:
Røros
SørLandet
Røros
31.12.10 31.12.13
Trøndelag uten Oslo
0-5 år
6,1 %
7,3 %
5,4 %
6-15 år
12,3 %
11,7 %
11,1 %
16-24 år
10,8 %
12,9 %
11,5 %
25-66 år
53,6 %
54,8 %
53,2 %
67-79 år
11,2 %
9,1 %
12,7 %
80 +
6.0 %
4,1 %
6,1 %
Kilde: Kommunestatistikken 2014. FMST

Kommune
gruppe 11

7,4 %
12,1 %
11,9 %
55,0 %
9,4 %
4,3 %

6,7 %
12,4 %
11,9 %
52,8 %
10,8 %
5,4 %

Gjennomsnittsalder i befolkningen 31.12.13:
Røros
Holtålen
Os
Tynset
Oppdal
Trondheim
Oslo
42,7 år
44,3 år
42,4 år
40,7 år
40,9 år
37,0 år
36,9 år
Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 07459
1.3 Befolkningsprognose 2028 (Middels nasjonal vekst, alt. MMMM):
Folketall fordelt
31.12.13

Folketall fordelt
2028

Endring
2014 - 2028

0-5 år
299
381
6-15 år
620
599
16-24 år
647
568
25-66 år
2971
3061
67-79 år
708
1004
80 +
338
454
Sum
6067
5583
Kilde: SSB Statistikkbanken, tabell 07459 og tabell 10213

+82
-21
-79
+90
+296
+116
+484

Endring i %
2014 - 2028
+27,4 %
-3,4 %
-12,2 %
+3,0 %
+41,8 %
+34,3 %
+8,67 %
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1.4 Innvandrerbefolkning:
Andelen innvandrere i Røros kommune er:
Kommune- SørRøros
gruppe 11
Trøndelag
Trondheim Landet
Oppdal
Holtålen
6,9 %
8,9 %
10,6 %
12,8 %
14,9 %
7,8 %
4,7 %
Kilde: Kommunestatistikken 2014. FMST
1.5 Fødselsoverskudd og flytting:
År
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sum
Fødselsoverskudd
-16
-4
7
-4
-21
-15
-27
-17
-20
-22 -139
Nettoflytting,
innenlands
15
-3
12
-71
-50
14
-2
14
-12
3 -80
Nettoinnvandring
1
18
13
23
14
13
33
25
23
15 178
Nettoinnflytting
16
15
25
-48
-36
27
31
39
11
18
98
Kilde SSB, Statistikkbanken, tabell 09588, tabell 04231 og tabell 08425
Tabellen viser et markant fødselsunderskudd siste 10 år, negative tall for innenlands flytting,
men at det er nettoinnvandring som har bidratt til å holde folketallet stabilt.
1.6 Utfordring folketall og demografi:
Utfordring:

Manglende befolkningsutvikling.
Mindre gunstig befolkningssammensetning kjennetegnet ved relativt høy andel
eldre og lav andel yngre. Dagens trend for befolkningssammensetning vil
forsterkes i åra som kommer.
Dagens trend for befolkningssammensetning- og utvikling vil sannsynligvis
resultere i økte utfordringer i forbindelse med eldreomsorg, fortsatt økende
fødselsunderskudd, lavere andel yrkesaktive og dermed svekkede muligheter
for å opprettholde og videreutvikle dagens nivå for arbeidsplasser og
næringsaktivitet.

Side 6 av 70

2. Næring
2.1 Bransjestruktur - historisk:
Bransjer
1960
1970
1980
1990
Primærnæringene
29 %
18 %
14 %
9%
Næringsmiddel
Industri/bergverk
26 %
29 %
21 %
24 %
Bygg/anlegg
9%
10 %
10 %
7%
Vareh/hotell/restau.
11 %
13 %
25 %
27 %
Transp./samferdsel
5%
9%
7%
6%
Priv og off tjenesteyt.
22 %
20 %
23 %
28 %
Kilde: Røros kommune, utfordringsdokument til strategisk næringsplan, 2012.

2000
6%
27 %
8%
20 %
7%
32 %

2010
6%
3%
14 %
10 %
21 %
7%
39 %

2.2 Bransjestruktur - dagens:
Sysselsatte med arbeidssted i kommunen fordelt på bransje pr. 2012:
Røros
Bransjer
Røros
2008 - 2012 Os
Holtålen

Tolga

Tynset

Helse- og sosialtjenester

19,6 %

+ 33 arb.pl.

26,3 %

28,9 %

19,0 % 27,6 %

Industri og bergverksdrift
Varehandel,
motorvognreparasjoner
Byggeog anleggsvirksomhet
Tjenesteyting (personlig,
forretningsmessig, teknisk)
Overnattingsog servicevirksomhet

15,6 %

- 90 arb.pl.

9,9 %

7,9 %

9,6 %

13,5 %

- 14 arb.pl.

7,4 %

8,4 %

7,1 % 16,0 %

9,1 %

+ 30 arb.pl.

11,0 %

10,8 %

5,3 %

9,2 %

8,4 %

+ 23 arb.pl.

6,9 %

7,5 %

9,7 %

9,4 %

6,9 %

- 28 arb.pl.

0,4 %

1,2 %

1,0 %

2,5 %

Undervisning

6,1 %

- 27 arb.pl.

7,4 %

7,1 %

8,5 %

8,8 %

Transport og lagring
Jordbruk, skogbruk
og fiske

5,7 %

- 29 arb.pl.

1,3 %

6,2 %

1,0 %

3,9 %

5,1 %

- 40 arb.pl.

21,9 %

10,6 %

19,5 %

9,6 %

Offentlig administrasjon
Informasjon, kommunikasjon,
Finansiering og forskning
Elektrisitet, vann,
renovasjon og annet

4,5 %

+ 21 arb.pl.

6,4 %

6,8 %

7,1 %

4,0 %

2,9 %

- 10 arb.pl.

0,8 %

3,2 %

2,1 %

3,1 %

1,5 %

+ 16 arb.pl.

0,4 %

1,3 %

9,5 %

2,2 %

3,7 %

SUM
- 115 arb.pl.
Kilde: Rørosregionen næringshage a/s, årsmelding 2013.
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2.3 Arbeidsplassutvikling:
Antall arbeidsplasser ved utgangen av 2012:
Kommune
Sysselsatte
ArbeidsUtvikling
Utvikling
Utvikling
bosatt i
plasser i
2008 -2010
2010 - 2012 2008 -2012
kommunen
kommunen
Røros
2983
3342
- 143
+ 28
- 115
Holtålen
1024
678
- 10
- 19
- 29
Os
1080
761
-7
-7
- 14
Tolga
878
620
+ 46
- 39
+7
Tynset
2915
3342
+ 102
- 103
-1
Kilde: Rørosregionen næringshage a/s, årsmelding 2013.
Tabellen viser at Røros og Tynset er de to viktigste arbeidskommunene i regionen med
arbeidsplasser til flere enn sine egne innbyggere. De andre kommunene har netto utpendling.
Det er bare Røros som har hatt vekst i antall arbeidsplasser i perioden 2010 – 2012, mens for
regionen samlet sett er det en relativt betydelig nedgang i antall arbeidsplasser for perioden
2008 – 2012.
2.4 Nyetableringer, lønnsomhet og vekst:
Kriteriene er målt gjennom det såkalte nærings-NM. Nærings-NM er utarbeidet av
Telemarksforskning for NHO og er sammensatt av fire målekriterier for næringsutvikling:
1. Nyetableringer (etableringsfrekvens)
2. Lønnsomhet (andel foretak med positivt resultat før skatt og positiv egenkapital)
3. Vekst (andel foretak med vekst høyere enn prisstigning og vekst i verdiskaping)
4. Næringslivets størrelse i forhold til folketall
Rangering av Røros i forhold til landets 428 kommuner:
Røros
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Samlet plassering
273
171
57
5
75
63
Nyetableringer
50
291
Lønnsomhet
121
135
Vekst
86
98
Størrelse
13
12
Enkeltkriteriet som gir størst positivt utslag for Røros er størrelse, dvs. antall arbeidsplasser i
forhold til folketallet. Når Røros i 2011 skåret høyt også på nyetableringer, resulterte dette i
en svært høy samlet plassering.
For 2013 er Røros kommune den av kommunene i Fjellregionen som skårer desidert høyest i
Nærings-NM.
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2.5 Strategisk næringsplan, vedtatt 2012:
Kommunestyret i Røros vedtok i 2012 strategisk næringsplan for 2012 – 2022. Planen er
resultat av en god medvirkningsprosess og har høy grad av eierskap hos næringslivet i
kommunen. Planen har følgende hovedmål og delmål:
Røros skal ha en mervekst i samlet verdiskaping sammenlignet med andre deler av
innlands-Norge og øke antall innbyggere til 6000 i planperioden.
- Vekst i antall innbyggere
- Økonomisk vekst
- Veksten skal være bærekraftig
Delmål 1

Røros skal være en attraktiv kommune å bo i og flytte til.

Delmål 2

Røros skal være meget dyktige på samarbeid mellom utdannings- og
forskningsmiljø, næringsutvikling og offentlig forvaltning.

Delmål 3

I Røros skal det være lett å starte nye bedrifter og å utvikle nye og eksisterende
bedrifter.

Delmål 4

Røros skal være det naturlige valg for de som ønsker kvalitetsopplevelser
knyttet til reise-/ hytteliv og konferanser på fjellet.

Delmål 5

Røros skal ha en positiv utvikling innen landbruk og matproduksjon innen våre
satsingsområder

Delmål 6

Røros skal øke antall arbeidsplasser og verdiskapingen knyttet til kulturbaserte
næringer og arbeidsplasser med bakgrunn i kultur- og naturarven.

2.6 Reiseliv og turisme:
En ser av tabellen i kap. 2.2 at Røros har 6.9 % av de sysselsatte i bransjen overnattings- og
servicevirksomhet. Dette er desidert høyest i sammenligningsgrunnlaget. Røros har videre
13,5 % av de sysselsatte innenfor varehandel. Dette er også en relativt høy andel som for
Røros sin del delvis kan forklares med høy reiselivsaktivitet.
Tabellen under viser den økonomiske betydningen av losjiinntekter og overnattinger i forhold
til sammenlignbare kommuner og regioner (tall fra 2012)
SørRøros- OrkdalHitra/
Tr.lag
Tr.heim Oppdal Røros
region
region
Fosen
Frøya
Omsetning /
Innbygger (kr)
11 225
9 959 38 279 52 959 13 646
9 651
9 575 14 589
% kommersielle
senger
73 %
98 % 62,7 % 68,2 % 48,6 % 26,6 % 37,8 % 36,3 %
% fra private
hytter
27 %
2 % 31,8 % 31,8 % 51,4 % 73,4 % 62,2 % 63,7 %
Kilde: Statistikknett Reiseliv
NB!

Rørosregionen er i denne sammenheng kommunene Røros, Holtålen, Midtre Gauldal,
Os og Tolga.
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Tabellen sier noe om den økonomiske betydningen reiselivsnæringa har på Røros. Legg
merke til at en relativt stor andel av omsetningen på Røros kommer fra kommersielle senger
og ikke private hytter, jfr. Orkdalsregionen, Fosen og Hitra/Frøya.
Antall kommersielle gjestedøgn, dvs. antall kommersielle overnattinger, totalt for Røros
kommune i 2013 var 128 899, fordelt på 111 273 i hotell og 17 626 på camping / hytte. Vi ser
også av tabellen at det har vært en nedgang fra ca. 140 000 kommersielle overnattinger i
2009.

Kilde: Statistikknett Reiseliv
Andre nøkkeltall for overnattingene i Røros 2013 er:
Røros
Sør-Trøndelag Landet
Formål, hotellovernattinger:
Kurs- og konferanse
12,2 %
11,7 %
13,2 %
Yrkesovernattinger ellers
18,7 %
41,7 %
39,0 %
Ferie og fritid
69,1 %
46,6 %
47,8 %
Andel utlendinger
Kapasitetsutnytting av rom
Gjennomsnittlig oppholdstid
Kilde: Statistikknett Reiseliv - Regionprofil

8,6 %
48,4 %
1,61 døgn

17,5 %
54,2 %
1,61 døgn

26,2 %
52,4 %
1,54 døgn

En ser av tabellen at Røros har relativt høy andel hotellovernattinger knyttet til ferie- og fritid
og lav andel yrkesovernattinger i forhold til gjennomsnitt for fylke og land. Hvis en
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sammenligner med større byer (eks. Trondheim, Oslo og Bergen) er andelen
yrkesovernattinger høyere enn landsgjennomsnittet.
Kapasitetsutnyttingen på Røros er relativt lav.
Det finnes i dag ca. 1250 kommersielle senger i Røros kommune, fordelt på følgende
bedrifter:
Overnatting innen 10 km
Ant.
Ant senger/ Avstand fra
rom/leil sengeplasser
Røros
Røros Hotell
166
326 Sentrum
Bergstadens Hotell
90
167 Sentrum
Vertshuset Røros
38
102 Sentrum
Erzscheidergården
24
54 Sentrum
Idrettsparken Hotell
34
146 Sentrum
Røros Rehabiliteringssenter
10
20 Sentrum
Fjellheimen Helse og Ferietun
18
53 Sentrum
Vauldalen Fjellhotell
37
130 40 km
Hotell/pensjonatstandard tot
457
1078
Destinasjon Røros Booking
30
158
Houmbgaarden
4
25
Ryen Hytteutleie
5
30
Håneset Camping
9
50
Frøyas Hus
2
8
Ålbyggården
1
4
TOTALT
Kilde: Destinasjon Røros

468

1273

Øvrige trender, Røros:
 Det har de siste årene skjedd en sterk vridning fra kurs- og konferansemarkedet til
ferie- og fritidsmarkedet
 Hytter og leiligheter med god standard etterspørres
 Antall utenlandske besøkende er økende
 Losjiinntektene har økt med 3,5 % siste år, jevn økning fra 2010
 Ekte og autentiske opplevelser etterspørres i økende grad
 Røros taper andeler på det internasjonale møtemarkedet, samt får ikke tatt ut potensial
hos større turoperatører, pga. lav tilgjengelighet. Mulighet for å ta ned større fly viktig.
 Campingturisme økende både nasjonalt og internasjonalt, i dag særlig behov for økt
tilrettelegging for bobilturister på Røros.
 Å videreutvikle vertskapsrollen synes stadig viktigere, også på Røros. Viktig å legge
et bredt samfunnsperspektiv til grunn for utvikling av vertskapsrollen.
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2.7 Utfordring næring:
Utfordring:

Å skape større økonomisk vekst i form av nye arbeidsplasser og bedret
lønnsomhet.
Vekst og utvikling må i økende grad skje på en måte som forsterker og
videreutvikler det gode omdømmet til Røros og Røros som merkevare.
Næringsutvikling må i større grad enn tidligere skje i gjensidig forståelse for de
fortrinn kulturminner og kulturhistorie på Røros representerer og de hensyn
disse fortrinn krever.
Å skape en vekst som er bærekraftig i et langsiktig perspektiv og som ikke
forringer kvalitetene ved Røros.
Å skape økt bevissthet om nødvendigheten av regionalt samarbeid i
næringssaker.
Bedre tilgjengelighet i form av bedret infrastruktur for vei, bane og fly:
 Elektrifisering og opprusting av Rørosbanen
 Forlenge rullebane ved Røros Lufthavn
 Opprusting og utbedring av Fv.30 mot Trondheim.
Videreutvikling av reiselivet basert på destinasjonsselskapets strategier
(bærekraftig reisemål, Verdensarven Røros og Cirkumferensen, synlighet,
verdiskaping)
25 % økning av overnattingskapasiteten i reiselivet, til ca. 1500 kommersielle
senger eller 500 hotellrom. En slik økning vil kunne medføre at Røros kommer
over en «kritisk størrelse» i forhold til vedtatt mål om arrangementsturisme og
trekke til seg flere større kultur- og idrettsarrangement.
Nye utfordringer knyttet til vedtatte mål i strategisk næringsplan:
Delmål 5:

Det er en stor utfordring at den tradisjonelle primærnæringen er
inne i en fase der produksjonen reduseres.

Delmål 4:

Det spredte utbyggingsmønsteret knyttet til fritidsbebyggelse.
Fritidshus med høy standard og god infrastruktur gir økt bruk og
økte økonomiske ringvirkninger lokalt. Jfr. kap. 3. Arealbruk.
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3. Røros i verden (regionalt, nasjonalt og internasjonalt)
3.1 Pendling
Andel av befolkning som pendler ut av kommunen, 2013:
Kommune- Sørgruppe 11
Trøndelag
Trondheim Landet
Oppdal
Holtålen
Røros
22,9 %
28,2 %
9,7 %
29,3 %
13,1 %
39,6 %
12,7 %
Kilde: Kommunestatistikken 2014. FMST
Tallene viser at Røros kommune har relativt lav grad av utpendling. Hovedårsaken til dette er
lang avstand til større by- og arbeidsmarkedsregioner.
Pendlerne bosatt i Røros kommune pendler til:
Os
Tolga Tynset Resten av Oslo
Holtålen Tr.heim Resten av
Resten av
Hedmark
S.Trøndelag landet
72
15
37
23
37
49
81
28
81
Kilde: Samfunnsanalyse av Fjellregionen, regionrådet, 2014.
Innpendling til Røros kommune skjer fra:
Os
Tolga Tynset Resten av Oslo
Holtålen Tr.heim Resten av
Resten av
Hedmark
S.Trøndelag landet
228
33
31
33
7
255
57
99 *
59
* Av de 99 som pendler til Røros fra resten av Trøndelag, dvs. Holtålen og Trondheim,
pendler 64 personer fra Midtre Gauldal (utpendling fra Røros til Midtre Gauldal er til
sammenligning 4 personer)
Kilde: Samfunnsanalyse av Fjellregionen, regionrådet, 2014.
Røros hadde ved utgangen av 2013 en samlet innpendling på 802 personer, en samlet
utpendling på 423 personer og dermed en netto innpendling på 379 personer. Brorparten av
innpendlingen til Røros skjer fra nabokommunene Os og Holtålen.
Netto innpendling til Tynset er til sammenligning 381 personer. Røros og Tynset er de eneste
kommunene i Fjellregionen som har større innpendling enn utpendling, hvilket forteller mye
om disse kommunenes rolle som regionsenter og arbeidssted for de andre kommunene i
regionen.
Det går klart fram av pendlingstallene at næringsliv og arbeidsplasser på Røros representerer
en relativt betydelig regional funksjon for nordre del av Fjellregionen.
3.2 Regionale funksjoner
I tillegg til at næringsliv og arbeidsplasser på Røros utgjør en viktig regional funksjon, finnes
følgende regionale funksjoner på Røros:
 Videregående skole
 Forvaltning av utvidet / regionalt
verdensarvområde
 Sjukehus
 LHL – klinikk
 Doktortjønna; regionalt senter for
forvaltning av naturvernområder.
 Flyplass
 Rørosmuseet
 Regionalt senter for sørsamisk kultur,
næring og språk
 Destinasjon Røros
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LHL-klinikken, som tilbyr tjenester innenfor hjerte, -lunge og kreftrehabilitering, samt Røros
Sykehus som underavdeling av St. Olav, er funksjoner med et regionalt nedslagsfelt som er
langt større enn Fjellregionen. Dette er funksjoner som dekker hele Midt-Norge (landsdel).
Rørosmuseet, blant annet ved bygningsvernsenteret og håndverkermiljøet, representerer et
kompetansemiljø som er viktig og særegent i nasjonal sammenheng.
Destinasjon Røros, felles destinasjonsselskap innenfor reiseliv for kommunene Holtålen,
Røros, Os, Tynset, Tolga og Alvdal, er lokalisert til Røros. Reiselivet på Røros og Røros som
destinasjon har betydning i både regional og nasjonal sammenheng.
Røros er også regnet for å være et regionalt senter for sørsamisk kultur, næring og språk, jfr.
kap. 12. Også her for et geografisk område som er langt større enn Fjellregionen.
3.3 Interkommunale samarbeidsordninger
De små distriktskommunene i Fjellregionen har i relativt betydelig grad interkommunale
samarbeidsordninger for flere tjenesteområder. Røros kommune deltar i følgende:
Ordning

Deltakende kommuner

Helse:
Kommuneoverlege
Legevakt
Jordmortjeneste
Kreftkoordinator
Intermediæravdeling
Psykisk Helsevern
Samarbeidsavtale St.Olav
Samarbeidsavtale DPS Haltdalen

Røros, Holtålen, Os
Røros, Holtålen, Os
Røros, Holtålen, Os
Røros, Holtålen, Os
Røros, Holtålen
Røros, Holtålen, Midtre Gauldal
Røros, Holtålen
Røros, Holtålen

Økonomi:
Lønningskontor
Skatteinnfordring / kemner
Revisjon + kontrollutvalg (Fjell IKS)

Jordbruk / Skogbruk
Brannvernledelse + forebyggende brannvern
Renovasjon (FIAS)
Rørosregionen Næringshage (førstelinje)
Strategisk næringssamarbeid Fjellregionen
(foreløpig et prosjekt
Barnevern
PP-tjeneste
NAV

Røros, Holtålen, Os
Røros, Holtålen, Os
Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal,
Oppdal, Rennebu.
Røros, Holtålen, Os
Røros, Holtålen, Os, Tydal
Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal,
Folldal, Rendalen, Engerdal, Stor-Elvdal
Røros, Holtålen
Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Alvdal,
Folldal, Rendalen
Røros, Holtålen, Os
Røros, Holtålen
Røros, Holtålen
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Som en ser av tabellen over er mange av samarbeidsordningene der Røros kommune deltar
organisert i felleskap med nabokommunene Holtålen og Os.
I tillegg til at mange kommunale tjenester er organisert ved interkommunalt samarbeid, finnes
det en rekke offentlige, halvoffentlige og private samarbeidsprosjekter i regionen. I henhold
til en liste utarbeidet av regionrådet er antallet interkommunale samarbeidsprosjekter i
størrelsesorden 30-40.
Det private næringslivet i regionen har også tradisjon og kultur for samarbeid, for eksempel
samarbeid mellom entreprenører på større prosjekt. Flere bedrifter (f.eks. lokalbank) er
lokalisert i flere av kommunene i regionen. Privat næringsliv har etablert et felles
næringsforum for Fjellregionen.
3.4 Røros nasjonalt og internasjonalt
Røros er i den unike og heldige situasjon at stedet har verdier og kvaliteter som representerer
noe særegent i internasjonal sammenheng. Kulturminneverdiene og statusen som
verdensarvsted er mest framtredende, men også sørsamisk kultur, næringsutøvelse og språk
kan betegnes som kvaliteter av internasjonal verdi.
I likhet med mange andre norske distriktskommuner har Røros også naturområder, som for
eksempel Femundsmarka, som har nasjonal betydning og som av den grunn er undergitt ulike
typer naturfredning og statlig forvaltning.
Nevnte verdier gir på den ene siden grunnlag og muligheter for økt verdiskaping, men fører
på den andre siden med seg forpliktelser og begrensninger. Tiltak som i for stor grad svekker
og kommer i konflikt med verdiene tillates ikke (mer om dette i kap.11.3).
Et annet perspektiv er at et hvert lokalsamfunn, uavhengig av hvilke verdier stedet har, i større
eller mindre grad bør ta et delansvar for å løse globale utfordringer. Motivasjonen kan variere
fra plikt til erkjennelse av at alle har egeninteresse i å unngå globale kriser. Klima- og miljø er
kanskje det mest nærliggende eksempelet på en slik global utfordring, fordi utfordringen så
direkte er en konsekvens av menneskelig aktivitet for å skape økonomisk vekst. Tar man i
betraktning at klimautslipp pr. innbygger i gjennomsnitt er mange ganger høyrere for
distriktskommuner enn for bykommuner, ser man at temaet er høyst relevant også i Røros.
Andre eksempler på globale utfordringer er fattigdom, religionsfrihet, ytringsfrihet, krig,
terror, etc. Dette er utfordringer som det i mindre grad er vanlig å bidra til å løse gjennom
lokal samfunnsplanlegging, men som vi møter som enkeltindivider (frivillige
bistandsorganisasjoner, innsamlingsaksjoner, etc.), som forbrukere (fairtrade, miljømerking,
etc.), eller som vi bidrar til på nasjonalt nivå gjennom bistandspolitikk og utenrikspolitikk.
Enkelte lokalsamfunn velger imidlertid å engasjere seg mer også i slike spørsmål, for
eksempel gjennom ordninger med vennskapsbyer, etc.
Når det gjelder klima- og miljøutfordringene er norske kommuner og lokalsamfunn, gjennom
nasjonal politikk, til en viss grad pålagt å bidra. For eksempel gjennom nasjonale
retningslinjer for areal- og transportplanlegging som skal sørge for lavest mulig utslipp til luft
fra transportarbeid.
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Spørsmålet for Røros bør imidlertid være i hvilke grad en ønsker å ta innover seg de globale
utfordringene? Bør Røros som lokalsamfunn ta et ansvar utover den minsteinnsats vi blir
pålagt av staten, eller har vi mer enn nok med egne utfordringer knyttet til å snu den negative
befolkningsutviklingen, skape flere arbeidsplasser, høyere boligbygging og økonomisk vekst?
Svaret kan avhenge av om man vurderer globale miljøutfordringer som en motsetning til og et
hinder for økonomisk vekst, eller om man legger til grunn at vekst og utvikling skal være
bærekraftig. Det er for eksempel vanskelig å se hvordan et utviklingsmål som innebærer økt
hyttebygging eller økning i antall turister vil bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser. På
den annen side kan et utviklingsmål som innebærer økt lokal verdiskaping knyttet til hver
enkelt turist (lengre oppholdstid, høyere kvalitet, større grad av lokale tjenester og produkter)
føre til økt økonomisk vekst lokalt uten negative miljøkonsekvenser.
Det er ytterligere tre argumenter for bærekraftige vekstmål og globalt perspektiv når man
diskuterer Røros sin framtidige utvikling:
 Temaet er nært knyttet til statusen og forvaltningen av Røros som verdensarvsted.
Kulturvern og natur- og miljøvern er på Røros to sider av samme sak. Mange
problemstillinger og dilemmaer er helt parallelle, enten temaet er miljøvern eller
kulturminnevern.
 Bærekraft og globalt perspektiv etterspørres i økende grad hos både turister og
potensielle tilflyttere. Røros har allerede en tydelig profil som bærekraftig
reiselivsdestinasjon, jfr. strategidokument og sertifiseringsordninger.
 Bærekraft og globalt perspektiv kan tilføre Røros nye perspektiver og idèer som bidrar
til både økt innovasjon og økt kvalitet i utviklingsarbeidet. Bærekraft og globalt
perspektiv kan gi viktige innspill om hvilken standard og kvalitet man bør legge til
grunn når nye utviklingstiltak diskuteres og avklares.
3.5 Utfordring – Røros i verden
Utfordring:

Bevisstheten om Røros sin rolle og funksjon som regionalt senter, herunder
samspillet med og avhengigheten av omlandet, kan økes. Røros trenger sitt
omland og omlandet trenger Røros.
Bevisstheten om Røros sine verdier og muligheter, sin rolle og sitt ansvar i
nasjonal og internasjonal sammenheng kan økes.
Økt bevissthet om Røros sin rolle regionalt, nasjonalt og internasjonalt bør
resultere i en dreining fra kvantitative til kvalitative vekstmål. Hva skal
innholdet i veksten skal være?
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4. Samferdsel og infrastruktur
I kapittel 2.9 – utfordringer for næringsutvikling er det pekt på et behov for økt tilgjengelighet
og bedret infrastruktur:
 Elektrifisering og opprusting av Rørosbanen
 Forlenge rullebane ved Røros Lufthavn
 Opprusting og utbedring av Fv.30 mot Trondheim.
I dette kapittelet går vi nærmere inn på disse utfordringene.
4.1 Veitrafikk
Det er totalt ca. 212 km fylkesveger og 101
km kommunale veger i Røros kommune. Det
offentlige vegnettet utgjør altså til sammen
ca. 313 km. I tillegg kommer private veger
og gang- og sykkelveger.
Hovedvegen med størst trafikk er Fv.30 som
går fra grensen mot Os kommune i syd,
nordover langs Glåmadalføret, gjennom
Rugldalen og til grensen mot Holtålen
kommune i nord. Deretter kommer Fv.31
som går fra Røros og vestover mot
Hitterdalen, Brekken og Sverige.

Trafikkforhold og mengder på Fv30
2007
2035
Tellepunkt
ÅDT
ÅDT
Kryss Glåmos
1630
2280
Avkjørsel Langset
2500
3500
Innkjøring fra Nord
3500
4900
Kilde: Trafikksikkerhetsplan Røros kommune 2013-15

Tungtrafikkandel
%
10
10
10

Trafikkforhold og mengder på Fv31
2007
Tellepunkt
ÅDT
Sjøbakken
1200
Brekken
700
Kilde: Trafikksikkerhetsplan Røros kommune 2013-15
Dagens utvikling tyder på at trafikken langs Fv30 vil være i økning fremover, helt i tråd med
det som ellers er trenden i Sør-Trøndelag. Rekreasjonstrafikken fra Trondheim til
hytteområdene i Røros er betydelig og relativt jevnt fordelt over hele året. Når det gjelder
Fv31, så preges trafikkforholdene av at denne ruta er hovedåre for trafikken over til Sverige,
men også her utgjør trafikken til/fra hytteområder inn mot svenskegrensen en betydelig andel.
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For strekningen Fv.30 mellom Røros og Støren deltar Røros kommune i et samarbeidsforum
med Holtålen og Midtre Gauldal kommuner der målet er samlet vurdering og prioritering av
utbedringstiltak på denne strekningen. Innbyggere og næringsliv på Røros har like stor nytte
av forbedret veistandard på hele strekningen, uavhengig av hvilken kommune tiltaket ligger i.
Dette fordi økt tilgjengelighet til Trondheim er så viktig. Tiltak med størst nytte får høyest
prioritet. Det er et særlig fokus på tungtrafikk i samarbeidsprosjektet.
For de øvrige fylkesvegene er fokus rettet mot å øke trafikksikkerheten ved å utbedre farlige
punkter og delstrekninger. Tilnærmingen er derfor å gjøre mest mulig med begrensede midler,
f.eks. bedrede siktforhold og fjerning av hindre langs veien, utbedring av farlige kurver eller
høybrekk / lavbrekk, utbedring eller sanering av farlige avkjørsler. Røros kommune har
benyttet en del trafikksikkerhetsmidler på slike mindre, men effektive utbedringstiltak.
Prioriterte tiltak i trafikksikkerhetsplanen er
 Utretting av Skanckebakkene, Fv.561, Glåmos.
 Breddeutvidelse av Djupa bru, Fv.705, Brekken.
 Utbedring av kryss Fv.531, Galåen.
Rundt Røros sentrum er fokus primært rettet mot å bedre trafikksikkerhet og
framkommelighet for gående og syklende, herunder barn og unge. Prioriterte tiltak i
trafikksikkerhetsplanen er:
 Gang- og sykkelveg langs Falunvegen
 Gang- og sykkelveg langs An-Magrittsvei.
 Gang- og skibru over Falkbergets vei.
Det arbeides også med utbedring og etablering av fortau lang Amneusgjellan, forbindelsen
mellom An-Magritsvei og Falkbergets vei.
Innpendling til Røros er betydelig og økende (jfr. kap. 3.1). Røros får stadig større betydning
som regionsenter. Bedre kollektivtilbud fra pendleromlandet og inn til Røros er nevnt i
trafikksikkerhetsplanen som et ønsket tiltak. Dersom man får til en dreining fra privatbil til
buss, vil dette kunne føre til trafikkmengde, mindre utslipp av klimagasser og økt
trafikksikkerhet.
4.2 Trafikksikkerhetsplan 2013 – 15
Trafikksikkerhetsplanen for Røros 2013 – 15 ble vedtatt av kommunestyret 28.11.13. Planen
er en rullering av tidligere plan for 2011, med oppdatering av mål, strategier og tiltak.
I planen gjøres det rede for nasjonale og regionale mål om trafikksikkerhet, herunder grunnlag
og forståelse for disse. Røros kommune slutter seg til statens langsiktige 0-visjon for drepte
eller hardt skadde i trafikken. I nåværende periode for nasjonal transportplan (NTP 2014 –
2023) innebærer 0-visjonen mindre enn 100 drepte i vegtrafikken pr. år på landsbasis
(reduksjon fra drøyt 160 drepte i snitt fire siste år, jfr. www.vegvesen.no).
Tiltakene for utbedring av vegnettet, nevnt kapittel 4.1, er omtalt, prioritert og forankret i
trafikksikkerhetsplanen. Planen har også tiltak knyttet til opplæring og holdningsskapende
arbeid.
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Det er i trafikksikkerhetsplanen for Røros vedtatt følgende mål for trafikksikkerhet:
Hovedmål
Røros kommune skal tilstrebe en mest mulig trafikksikker hverdag for alle aldersgrupper
gjennom et aktivt trafikksikkerhetsarbeid.
Delmål
 Fysisk skille mellom myke og harde trafikanter langs veinettet i form av flere gang- og
sykkelveger.
 Utbedring/sikring av trafikkfarlige punkter langs veinettet i kommunen.
 Opplæring, holdningsskapende arbeid og kurs skal videreføres.
4.3 Lokal ulykkesstatistikk
Ulykkesomfang Røros:
25

Antall drepte/skadde i trafikkulykker
Røros kommune 1990-2012

20

15

10

5

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

Kilde: Trafikksikkerhetsplan Røros kommune 2013-15
Tallene viser at det siden 1990 har vært 201 ulykker med personskade i Røros. Det er også
store variasjoner fra år til år i antall ulykker, og det er vanskelig å se noen tydelige trender av
tallene. Men det kan se ut som det er en svak nedgang fra toppene sent på 90 tallet. De 2 siste
årene ligger betydelig under sent 90/tidlig 00-tall. Dette er i samsvar med nasjonale trender.
Den klart største gruppen av ulykker i Røros er eneulykker / utforkjøring. Årsakene til
ulykkene er ofte sammensatte, men har likevel en viss sammenheng med mange kilometer
landevei med varierende standard, relativt små trafikkmengder og høy fart.
Som i landet for øvrig er det ungdom i alderen 16-24 år som er mest utsatt for trafikkulykker
på Røros. Denne aldersgruppen følger ikke den generelle trenden som innebærer reduksjon i
ulykker. I denne aldersgruppen har tallet på drepte og hardt skadde vært stabilt.
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Hvor skjer ulykkene?

Kilde: Trafikksikkerhetsplan Røros kommune 2013-15
79% av ulykkene i Røros kommune skjer på fylkesvegene, med Fv.30 og Fv.31 på topp med
til sammen 63%. Fv.31 alene står for 25 % av ulykkene, har betydelig lavere trafikkmengde
(ÅDT) enn Fv.30, men her har det forekommet flere dødsulykker. En ser også at hyppigheten
av ulykker øker med økende trafikktetthet inn mot sentrum. De alvorligste ulykkene skjer i all
hovedsak utenfor bykjernen.
4.4 Rørosbanen.
Persontrafikken på Rørosbanen representerer et svært viktig kommunikasjonstilbud både
innad i regionen, men også nordover mot Trondheim eller sørover til Hamar/Oslo. Pr. i dag er
det først og fremst behov for flere persontogavganger og bedre tilgjengelighet nordover mot
Trondheim.
Røros kommune ønsker å bidra til at trafikken på Rørosbanen øker og at det blir mulig å
elektrifisere og oppruste banen. Kommunen vil støtte opp om en strategi som innebærer at
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Rørosbanen får økt betydning for godstransport mellom Østlandet og Trøndelag, fordi dette
kan gi det nødvendige grunnlag for elektrifisering og opprusting.
Røros kommune kan vi bidra på følgende måte:
 Legge opp til et utbyggingsmønster som innebærer fortetting i sentrum og ved
stasjonsområdet, slik at flere i framtiden velger tog som reisemiddel.
 Legge opp til et utbyggingsmønster som reduserer behov for bruk av, og samtidig øker
mulighetene for sanering av, spesielt usikrede planoverganger.
 Opptre konstruktivt og offensivt som lokal arealplanmyndighet når/dersom det blir
fremmet planer og tiltak for å utbedre banelegemet.
 Sikring og videreutvikling av stasjonsområdet med tilhørende kryssingsspor gjennom
samarbeid og dialog med Jernbaneverket i påstartet reguleringsplanarbeid.
4.5 Flytrafikk.
Å opprettholde et flytilbud med daglige avganger er svært viktig for reiselivsnæring, industri
og øvrig næringsliv på Røros.
Spesielt innenfor reiseliv ønsker man en forlengelse av rullebanen slik at det blir mulig å ta
ned større fly. Flere større turoperatører har meldt sin interesse for Røros som
vinterdestinasjon, men det vil kreve mulighet for å ta ned større fly. Charterfly for turister bør
ta min. 130 passasjerer. Forlengelse av rullebanen inngår som tiltak i strategisk næringsplan
for Fjellregionen.
Forlengelse av rullebanen, inkl. sikkerhetssone, er mulig først og fremst i sørlig retning.
Forlengelse kan medføre fjerning eller negativ påvirkning av verneverdig bebyggelse og
kulturlandskap i ytre del av Stormoveien. I innskrivingsdokumentet for den utvidete
verdensarvstatusen (Brasilia 20110) er det gitt en anmerkning om dette mulige tiltaket. Ut fra
dette må man anta at tiltaket vil bli fulgt tett opp fra nasjonale og regionale
kulturvernmyndigheter og at en eventuell forlengelse av rullebanen vil kreve grundige
konsekvensutredninger i forhold til bygningsmiljø og kulturlandskap.
4.6 Utfordring samferdsel og infrastruktur
Utfordring - Røros trenger generelt et bedre kollektivtilbud, flere avganger både på vei og
på bane, spesielt nordover mot Trondheim. Røros kommune ønsker en styrking
av persontrafikk og godstrafikk på Rørosbanen, slik at banen kan bli
elektrifisert og opprustet.
Røros trenger å opprettholde et daglig flytilbud. Dette er viktig for
reiselivsnæring, industri og annet lokalt næringsliv på Røros. Det vil bli sett
nærmere på muligheter for å forlenge rullebanen.
Røros har behov for en mer tidsmessig vegforbindelse mot Trondheim som gir
både økt tilgjengelighet og økt trafikksikkerhet, både for personbiler og tyngre
kjøretøy.
Det er behov for å gjennomføre flere, relativt enkle tiltak på det øvrige
fylkesvegnettet som bidrar til økt trafikksikkerhet. I Røros sentrum er det behov
for å skille gående og syklende fra kjøretrafikken, herunder nye gang- og
sykkelveger.
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5. Arealbruk
5.1 Arealbruk og arealressurser:
Arealtype
Totalt areal
Vann
Våtmark
Skog
Åpen fastmark / bart fjell
Jordbruksareal
Bebyggelse
Kommunikasjon
Areal 600 – 899 moh.
Areal over 900 moh.

Km2

% av totalareal

1956, 46

100

198,30
171,31
774,87
764,12
29,69
9,94
8,28

10,1
8,8
39,6
39,1
1,5
0,5
0,4

1594,65
361,07

81,5
18,5

Områder vernet etter
naturmangfoldloven
497,76
Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 09594, tabell 01404, tabell 08936

25,4

5.2 Regulert reserve grus- og pukkforekomster:
Område

PlanID

Totalt regulert
Areal / mengde
37 daa / 400.000 m3
100 daa / 375.000 m3
42 daa / 235.000 m3
99 daa / 350.000 m3

Hådalen grusuttak, GID 50/4
20050006
Grusuttak i Sevatdalen, GID 50/1
20070007
Bergan grusuttak og hyttefelt på 10/1 20060001
Treskeia grustak
20130003
Total regulert reserve
Kilde: Digitalt planregister, Røros kommune.
* Tallet er estimert ut fra ortofoto fra 2012, og er angitt for fast masse.

Gjenstående
Reserve *
200.000 m3
275.000 m3
185.000 m3
340.000 m3
1.000.000m3

Årlige uttaksmengder i hvert av de regulerte masseuttaksområdene ligger i intervallet 520.000 m3. Forutsetter man et samlet årlig uttak i de fire regulerte områdene på til sammen
50.000m3, har man en regulert reserve av grus- og pukkforekomster som varer i 20 år.
Det er fremmet et privat forslag til reguleringsplan for fjelluttak ved Lergruvbakken. Dersom
planforslaget blir vedtatt vil kommunens reserve øke med 550.000m3.
5.3 Forurensning fra gamle gruveområder:
I likhet med andre områder hvor det har foregått gruvedrift (Folldal, Løkken, etc.) er det også
på Røros problemer med avrenning fra gamle bergvelter, etc. som medfører forurensning av
vann og vassdrag. Forurensningen kommer fra både Nordgruveområdet og Storwartzområdet,
og det er vannkvaliteten i Orvsjøen / Orva og Hitterdalsvassdraget, som igjen drenerer til
Glåma, som blir påvirket med høyere kobberkonsentrasjoner enn ønskelig.
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Kobber er akutt giftig for vannlevende organismer og påvirker livsvilkår og reproduksjon av
fisk i negativ retning. For høye konsentrasjoner av kobber i vann forstyrrer generelt
økosystemet i vassdrag, fører til fiskedød og kan gjøre vannet uegnet som drikkevann.

Kilde: SFT-rapport 1986/2003. Elvestrekninger i Røros med kobberkonsentrasjoner over
10mikrogram Cu/liter (mikrogram = en milliondel av et gram).
En gjør oppmerksom på at det er vanskelig å sette krav til vannkvalitet.
Kobberkonsentrasjonene kan også variere sterkt over tid med ulike nedbørsmengder. En
konsentrasjon på rundt 10 mikrogram Cu/liter vil i de fleste tilfeller føre til en tilnærmet
normal situasjon med hensyn til fiske, vannforsyning og annen praktisk bruk (SFT-rapport
1986/2003). I Røros er det særlig Orvsjøen og Orva som er belastet med svært høye
konsentrasjoner. Orvsjøen har så høye konsentrasjoner av kobber og zink at sjøen ikke er
fiskeførende og praktisk talt mangler vannlevende organismer. Avrenning fra Sextus-området
utgjør 80-90 % av belastningen på Orsjøen. (NIVA-rapport 3562-96). Orva er også sterkt
forurenset, og her ligger kildene i hovedsak i øvre del av vassdraget ved bergvelter og
gruvevann for Kongens / Arvedals gruve, flotasjonsavgang fra Kongens, samt Orvsjøen.
Det er gjennomført en del tiltak i Nordgruveområdet, ved at flotasjonsdammen ved Kongens,
samt noen bergvelter er fylt med morenemasse og tilsådd. Ytterligere tiltak kan bli aktuelt, og
det er i dag etablert god dialog mellom Direktoratet for Mineralforvaltning og Røros
kommune. En særlig utfordring på Røros, spesielt etter at gruveområdene har fått stauts som
kjerneområde i verdensarvområdet, er å finne rensemetoder og tiltak som samtidig ivaretar
ønsker og krav om å bevare de betydelige kulturminneverdiene i gruveområdene.
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5.4 Bygningsmassen:
Bygningstype

Antall

Totalt antall bygninger

12306

Fritidsboliger
Boliger
Landbruksbygg
Bygninger for offentlige og allmennyttige formål
Industri, verksted og lager
Hotell, overnatting, restaurant, kafè
Forretnings- og kontorbygg

3416
2426
2323
237
166
98
56

Resterende bygg består i hovedsak av garasje og uthus for boliger og fritidsboliger
Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 03158
5.5 Utbyggingstakt:
Bygningstype

Periode

Antall utbygd / år

Fritidsboliger

1983 t.o.m. 1992
1993 t.o.m. 2002
2003 t.o.m. 2012
Hele perioden 1983 t.o.m. 2012

26,2
41,7
59,5
42,5

Boliger

1983 t.o.m. 1992
1993 t.o.m. 2002
2003 t.o.m. 2012
Hele perioden 1983 t.o.m. 2012
Kilde: SSB, Statistikkbanken, tabell 05940, tabell 01751 og tabell 06952
Vedlegg:

23,3
29,8
23,7
25,6

Nr.1, tabell – stolpediagram bygde fritidsboliger totalt 1983 t.o.m. 2012
Nr.2, tabell - stolpediagram bygde boliger totalt 1983 t.o.m. 2012

5.6 Tomtereserve:
Bygningstype

Innenfor delplanområde
Røros sentrum

Fritidsboliger
Boliger
Kilde: Planarkivet, Røros kommune.
Vedlegg:

212
193

Resten av
kommunen

Totalt
antall

365
36

577
229

Nr.3, tabell – ledige hyttetomter pr. område / reguleringsplan
Nr.4, tabell – ledige boligtomter pr. område / reguleringsplan

NB! Opptellingstidspunkt er ca. 1.juni 2014, dvs. at byggesesongen 2014 ikke er medregnet
og at trekkes fra et estimat over hva som har medgått av regulerte tomter for sesongen 2014.
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5.7 Utbyggingsmønster:
Foruten Bergstaden Røros har kommunen følgende grender:
 Brekken, 670 pers. Barneskole, barnehage, nærbutikk og samfunnshus.
 Glåmos, 536 pers. Barneskole, barnehage, nærbutikk og samfunnshus.
 Galåen / Høsøien / Engan, 247 pers. Barnehage og samfunnshus.
3718 av innbyggerne (66,5 %) bor i tettstedet Røros (2013) Andelen er svært høy for en
distrikts- og fjellkommune. Samme tall for Tynset er 44,2 %. Andelen som bor i tettstedet
Røros er økende. Tilsvarende tall for 2003 er 61,8 %. Dette viser at det foregår en
sentralisering internt i kommunen, der en økende andel av kommunens befolkning bor i
tettstedet Røros (Kilde SSB, Statistikkbanken tabell 04861).
Arealanalyse fritidsboliger:

Kartskisse – arealanalyse over utbyggingsmønster, Røros kommune.
Arealanalysen viser:
 1999 av Røros sine 3416 hytter ligger innenfor de sentrale delene av kommunen,
definert som en sirkel rundt Røros sentrum med radius 8 km og en sone langs Fv.30
(hoveddalføret) med bredde 10 km (5 km på hver side av Fv.30).
 393 av Røros sine resterende hytter er konsentrert til større, avsatte områder for
fritidsbebyggelse på Bukkvollan, i Vauldalen og i Synnervika.
 1024 av Røros sine resterende hytter ligger spredt, utenfor de sentrale delene av
kommunen og utenfor større, avsatte områder for fritidsbebyggelse.
 2009 av Røros sine 2426 boliger ligger innenfor de sentrale delene av kommunen.
Oppsummert viser analysen at Røros kommune har et relativt spredt og fragmentert
utbyggingsmønster, og at det særlig er fritidsbebyggelse som bidrar til spredningen.
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5.8 Økonomisk ringvirkning av fritidsbebyggelse:
Eierstruktur for fritidsbebyggelsen i Røros er som følger:
 977 av hyttene er eid av bosatte i Røros kommune.
 12 av hyttene er eid av bosatte i øvrige kommuner i regionen.
 2427 av hyttene er eid av bosatte utenfor regionen.
(Kilde: Regional Plattform – Fjellregionen, Østlandsforskning, rapport 09/210)
Standard på hyttene er avgjørende for hvor mye hyttene brukes (vei, vann, avløp, strøm).
Undersøkelser i andre kommuner og regioner viser at gjennomsnittlig bruksdøgn pr. hytte
ligger i dag ligger opp mot 60 døgn / år. I Røros kommunes egen brukerundersøkelse fra 2002
er gjennomsnittstallet estimert til 50 døgn / år, mens tilsvarende tall for Hånesåsen var 59
døgn / år. Det er grunn til å anta at gjennomsnittstallet også for hyttene i Røros i dag ligger på
nærmere 60 døgn / år.
Erfaringstall fra andre kommuner og regioner tilsier at hver hytte i gjennomsnitt genererer en
etterspørsel etter varer og tjenester, inkludert strøm, vann, avløp og renovasjon for kr.
30.000.- pr. år. For Røros utgjør dette en årlig samlet etterspørsel på 73 mill.kr (ikke iberegnet
de 977 hyttene eid av bosatte i Røros)
5.9 Utfordring arealbruk:
Utfordring:

Spredt utbyggingsmønster, særlig hva gjelder utmarksområder og
fritidsbebyggelse.
Det spredte utbyggingsmønsteret medfører økte negative konsekvenser for
naturgrunnlag og biologisk mangfold.
Det spredte utbyggingsmønsteret medfører økte negative konsekvenser for
utøvelse av primærnæring, dvs. landbruk og reindrift. Spesielt reindrifta har
krav til større, sammenhengende beiteområder der reinen får være uforstyrret.
Det spredte utbyggingsmønsteret medfører reduserte muligheter for å utvikle
næringsvirksomhet basert på fritidsbebyggelse, samt reduserte økonomiske
ringvirkninger av fritidsbebyggelsen.
Røros må arbeide aktivt for å finne løsninger som hindrer spredning av
forurensing fra gruvedrifta, uten å redusere kulturminnene. Dette må sees i
sammenheng med EUs vannrammedirektiv. Det er vanskelig å se løsninger som
ikke krever drift og vedlikehold.
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6. Kultur, idrett og foreningsliv.
6.1 Norsk kulturindeks:
Norsk kulturindeks ble første gang utarbeidet i 2011 og er en årlig oversikt over kulturtilbud
og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata
fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Norsk kulturindeks er
utarbeidet av Telemarksforskning.
Tabellen nedenfor viser hvilken rangering Røros kommune har innenfor de ulike kategoriene,
samt total plassering av landets 428 kommune de tre siste år.
2012
2013
2014
Kunstnere
23
19
14
Kulturarbeid
8
10
17
Museum
32
19
15
Konserter
9
5
12
Kino
100
94
96
Bibliotek
203
219
136
Scenekunst
50
47
113
Kulturskole + Den kulturelle skolesekken
38
148
46
Sentrale tildelinger
1
1
14
Frivillighet
29
18
14
Total
1
1
1
Kilde: Telemarksforskning, Norsk kulturindeks.
Kunstnere
Antall kunstnere og deres kunstneriske aktivitet vil kunne påvirke kulturlivet i kommunen.
Kunstnere iverksetter ofte kulturtiltak lokalt som bidrar til å styrke kulturlivet.
Kulturarbeidere
Sysselsettingstall for kulturyrker. Kulturyrker generer i stor grad kulturtilbud lokalt, som igjen
kan fortelle noe om kulturlivet generelt i kommunen.
Museum.
Kommunale overføringer og besøk. Museene står for en viktig del av kulturaktivitetene i
kommunene. De er ressurssenter for kulturvern, de produserer kunnskap og opplevelser og de
kan fungere som møtested for innbyggerne.
Konserter
Antall TONO-registrerte konserter. TONO er et organ som forvalter lydfestings- og
fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge.
Kino
Antall kinoforestillinger, kinobesøk, mangfold forestillinger, mangfold besøk.
Bibliotek
Utlån, besøk og aktive voksne lånere. Bibliotek er en lovpålagt tjeneste for kommunene og
står for en viktig del av kunnskaps- og kulturpolitikken. I mange kommuner er bibliotekene
det kulturelle senteret i kommunen og en viktig møteplass.
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Scenekunst
Antall teater- og operaforestillinger, danseforestillinger. Scenekunst er i mange land et tilbud
man finner i byene. I Norge har vi gjennom Riksteatret og regionteatrene hatt et utbygd,
desentralisert scenekunsttilbud i mange år.
Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken.
Årstimer og antall elever i kulturskolen, bredde i kulturskoletilbudet og antall elever på
arrangementer. Kulturskolene har som mål å la barn få utøve kunst og kultur, mens Den
kulturelle skolesekken primært har som mål å la barn og unge oppleve kunst og kultur.
Sentrale tildelinger.
Støtte fra diverse frifond, Riksantikvaren og norsk kulturminnefond, og kulturrådet. Støtte til
kunst og kultur forteller noe om aktiviteten i de kommunene som mottar støtte.
Frivillighet.
Aktivitetsmålingen er basert på tall for mva-refusjon for frivillige organisasjoner, samt
medlemstall for kor, korps og husflidslag. Frivillighet er svært viktig for lokalt kulturliv.
At Røros tre år på rad er rangert som landets beste kulturkommune er noe å være
virkelig stolt over og peker på en styrke og et fortrinn ved Rørossamfunnet. Det gode
kulturarbeidet på Røros påvirker og henger sammen med andre samfunnsområder som
folkehelse og mulighet for å skape vekst i befolkning og næringsliv.
6.2 Kulturarenaer og møteplasser:
Kommunen har flere arenaer for læring, deltagelse og opplevelse gjennom kulturskolens
arealer, Verket, Storstuggu, frivilligsentralen, biblioteket og Ungdommens Hus. I tillegg
kommer ulike forsamlingshus som lag og foreninger disponerer og drifter.
Kulturarenaer er viktige treffpunkt for befolkningen – og er utover det sosiale og kulturelle
innholdet et ledd i styrket demokrati. Biblioteket skal være et naturlig møtepunkt for
meningsutveksling og dialog. Møteplassfunksjonen i biblioteket har en annen sosial profil enn
bibliotekbruk generelt og har et potensial til å utvikle fellesskap på tvers av sosiale,
økonomiske og etniske forskjeller. Både dagens biblioteklokaler og frivilligsentralen har
oppgraderingsbehov for å kunne utføre denne funksjonen til fulle.
6.3 Barn, ungdom og kultur:
Kulturskolen, Den kulturelle skolesekken og Ungdommens kulturmønstring utgjør tre viktige
kultursøyler i det offentlige. Kulturskolen har ansvar for opplæring, Den kulturelle
skolesekken for opplevelse og UKM for deltagelse. I Røros kommune er kulturskolen
organisert under oppvekstetaten, og er et lovfestet tilbud. Den kulturelle skolesekken er et
samarbeidsprosjekt mellom grunnskolene og kulturetaten – og sikrer at alle elever fra 1. til 10.
trinn får anledning til å oppleve profesjonell kunst og kultur i sin hverdag. Ungdommens
kulturmønstring arrangeres hvert år av kulturetaten i kommunen. Det er tradisjonelt høy
deltagelse innen et bredt spekter kulturuttrykk i UKM Røros Kommune.
Ungdommens hus er en viktig arena for både læring, deltagelse og opplevelse innen
kulturfeltet. UH er en aktiv konsertarrangør, og det er fokus på at ungdommene selv er aktive
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i alle ledd.
6.4 Kultur- og idrettsarrangement:
Røros har mange store og faste kultur- og idrettsarrangement og disse er uten tvil et pre for
Rørossamfunnet. Det som i stor grad kjennetegner disse er høy kompetanse på planlegging og
gjennomføring. Arrangementene foregår gjennom hele året, og ringvirkningen til
lokalsamfunnet er av stor betydning. Kommunen har sammen med Rørosregionens
næringshage og flere av de sentrale aktørene vært med i et prosjekt der man har tatt mål av
seg til å gjøre Røros til et sentrum for arrangementskompetanse. Det er viktig at dette arbeidet
videreføres og at det legges et godt grunnlag både for de eksisterende arrangementene, og for
andre store arrangement i framtiden.
6.5 Sørsamisk kultur:
Sørsamisk språk og kultur er viktig for både sin egen del og for hele Røros` del. Sørsamisk er
blant de språkene som er i stor fare for å gå tapt, og økt språkinnsats er derfor avgjørende.
Sørsamisk må vitaliseres, og bør få offentlig status ved innlemmelse i samisk
språkforvaltningsområde. Den samiske kulturen er viktig å ha fokus på. Det er vesentlig å
bevare samisk tradisjonskunnskap i regionen for framtiden. Det må derfor arbeides med å
samle inn, dokumentere og spre informasjon om samisk tradisjonell kunnskap, og da med
utgangspunkt i Rørossamisk område. Det må arbeides med å utvikle og opprettholde arenaer
for samisk språk og kultur.
6.6 Immateriell kulturarv:
Den immaterielle kulturarven er en uløselig del av den materielle kulturarven vår – men har
tradisjonelt havnet mer i bakgrunnen. Immateriell kulturarv er et kompleks område – men kan
blant annet omhandle muntlige tradisjoner, sosiale skikker, kunnskap og praksis,
håndverkstradisjoner og utøvende kultur. Deler av den immaterielle kulturarven er grundig
dokumentert, spesielt gjennom Rørosmuseets arbeid. Det er et mål med økt fokus på
sammenhengen mellom immateriell og materiell kulturarv, både på dokumentasjon-,
forvaltnings- og formidlingsnivå.
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6.7 Det frivillige kulturliv:
I Røros kommune er det ca. 130 frivillige lag og foreninger, hvilket vil si ca. ett lag pr.
førtiende innbygger. Om det relativt sett er mye eller lite er vanskelig å si, fordi det finnes
liten grad av statistikk på området. Det finnes imidlertid oversikt over hvilke organisasjoner
som har valgt å organisere seg i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Tabellen viser at Røros
har relativt mange organisasjoner registrert i registeret, sammenlignet med øvrige kommune i
fylket med unntak av Trondheim:

Kilde: Frivillighetsregisteret / statistikkhefte folkehelse Sør-Trøndelag 2014..
Det gode kulturlivet og de mange kultur- og idrettsarrangementene på Røros er ytterligere
indikasjoner på at Røros har et høyt nivå for frivillighet.
Høy grad av frivillighet er av stor betydning, representerer stor verdiskaping for både
offentlig og privat virksomhet, og må regnes som et fortrinn og en positiv kvalitet / egenskap
ved et lokalsamfunn.
Røros kommune vedtok i 2012 en egen temaplan for frivillighetspolitikk. Planen har følgende
mål:
Visjon:
Mål:

Gi frivilligheten næring
Sterkere samhandling mellom kommunen og frivillig sektor

Strategier:

Forutsigbar økonomisk støtte til frivilligheten

Konkrete aktører i kommunen bør inngå samarbeid med frivilligheten

Kontakt og informasjon som frivilligheten etterspør, bør være enkel å nå

Byråkratiet bør reduseres til et absolutt minimum når frivilligheten søker
kommunen om støtte

Lokaler og møteplasser bør legges til rette for frivilligheten. Skoler og andre
offentlige bygg bør i størst mulig grad være tilgjengelig for frivillig sektor.

Et forum der frivillighet og kommunal styring møtes, bør avholdes minst en
gang i året.

Frivillighetsprisene deles ut hvert år.
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6.8 Idrett og friluftsliv:
Idrettslag- og klubber har i Røros har totalt 3127 medlemmer. Medlemstallet utgjør i
underkant av 60 % av befolkningen, og indikerer at idretten er den største enkeltaktøren innen
frivillighet. Trenden siste år viser en svak nedgang i antall aktive i idretten.
Tabellen viser antall kvinner og menn organisert i idrett innenfor ulike tilbud:
Menn
Kvinner
Totalt
Røros idrettsråd
1776
1351
3127
Brekken IL
136
116
252
H.E.G. IL
111
94
205
Hitterdal og Feragen IL
76
52
128
Røros IL
731
668
1399
Glåmos idrettslag
152
110
262
Røros karateklubb
16
7
23
Røros Hundeklubb, hundekjører
0
120
120
Røros Styrkeløftklubb
7
5
12
Røros Motorklubb
63
9
72
Røros Golfklubb
143
42
185
Røros pistolklubb
37
1
38
Røros bowlingklubb
22
2
24
Røros flyklubb
36
1
37
Femund trekkhundklubb
97
60
157
Røros snøscooterklubb
112
4
116
Røros og omegn hestesportklubb
5
31
36
Røros klatreklubb
23
29
52
Brekken mikroflyklubb
9
0
9
Kilde: Røros kommune, kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17.
Røros kommune har i 2014 revidert kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Planen gjelder for perioden 2014 – 17 og har følgende mål og satsingsområder:
Overordnede mål:

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Anleggsutvikling
Satsingsområder
1.
Barn og ungdom
2.
Folkehelse og friluftsliv
3.
Aktiv idrett
4.
Anlegg
5.
Frivillighet
6.
Arrangement
Idrettsanleggene i kommunen har senere år hatt en svært positiv utvikling. Verket, en
flerbrukshall med blant annet 4300 m2 hallflate og kapasitet til 2000 tilskuere ble oppført i
2010. Øra stadion har senere år fått kunstgressbane og tribuneanlegg og framstår i dag som et
velfungerende og godt anlegg for fotball. I planperioden 2014-17 er anlegg i nærmiljø og
skolemiljø prioritert.
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Som del av det såkalte «skjønnsmiddelprosjektet» er Røros kommune i avslutningsfasen på et
sti- og løypeprosjekt. Fra gammelt av er det svært mange stier og kjerreveger i utmarka rundt
Bergstaden, som resultat av den omfattende transporten av malm, ved, kull inn til byen. Stiog løypeprosjektet skal resultere i økt tilgjengeliggjøring av den utmarka og generelt en
styrking av friluftsliv og folkehelse.
6.9 Utfordring kultur, idrett og foreningsliv:
Utfordring:

Alle innbyggere skal ha mulighet til å oppleve og å delta på kulturaktiviteter
uavhengig av alder, geografi, helse og økonomi. Barn og ungdom skal gis
mulighet til å være med på og delta i både organisert og uorganisert kulturliv i
gode lokaler og med bredt innhold.
Det er viktig for Røros å opprettholde og utvikle det gode kulturtilbudet både i
omfang og kvalitet. Dette gjelder alt fra store til små arrangementer, både i
offentlig og privat regi. Likeledes å opprettholde og utvikle det gode nivået for
frivilligheten og for arbeid i lag og foreninger.
Vi trenger å øke fokuset på den immaterielle kulturarven vår, og i større grad
se materiell og immateriell kulturarv i en større sammenheng.
Vi trenger økt fokus på samisk språk og kultur.
Det er behov for nye og framtidsrettede lokaler for biblioteket på Røros.
Samtidig er det viktig å fokusere på biblioteket som en møteplass for alle
innbyggerne i kommunen.
Vi trenger økt fokus på formidling av Johan Falkbergets liv og diktning.
Opprettholde og videreutvikle gode og tilpassede arenaer for ulike
kulturuttrykk og aktiviteter.
Opprettholde og skape nye kulturarbeidsplasser i kommunen.
Flest mulig bør gis anledning til å drive med fysisk aktivitet og friluftsliv
uavhengig av funksjonsevne.
Det er behov for overordnet strategisk kulturplanlegging.
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7. Kommunale tjenester
På bakgrunn av kommunens vanskelige, økonomiske situasjon ble det i 2013 gjennomført en
analyse av kommunens drift basert på KOSTRA-tallene fra 2012. Rapporten gir en grei
vurdering av kommunens tjenester og utfordringer knyttet til det enkelte driftsområde, og
legges derfor i stor grad til grunn i påfølgende kapitler.
Bredden i de kommunale tjenestene er omfattende. I dette kapittelet gis ikke en gjennomgang
av samtlige kommunale tjenester. En ser kun på de største tjenesteområdene, samt øvrige
områder der en ser noen spesielle trekk. Det viktig innledningsvis å gjøre oppmerksom på at
det er tjenesteområdene helse – og omsorg (pleie- og omsorg + helse) og oppvekst
(grunnskole + barnehage), som er de store tjenesteområdene som i 2012 utgjorde til sammen
75 % av kommunens totale driftsbudsjett:

Kilde: KS Konsulent. Kostra-analyse av Røros kommune 2012.
7.1 Administrasjon:
Røros har relativt høye utgifter til administrasjon. Hovedforklaringen er at Røros er eneste
kommune i utvalget som har tradisjonell etatsstruktur. Lønnsutgifter til etatssjefene og deres
stab føres på administrasjon.
Ulikhet i måten utgifter til administrasjon føres utgjør noe av forklaringen på det relativt høye
tallet for Røros. Nivået for administrasjon kan også være en indikasjon på at den gamle
etatsmodellen i seg selv medfører et høyt behov for administrasjon, og at det kan være et
potensial for å spare utgifter t il administrasjon i en mer moderne organisasjonsmodell.
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7.2 Pleie og omsorg:
Dette tjenesteområdet omfatter både institusjonsbasert pleie og omsorg, hjemmebasert pleie
og omsorg og aktiviserings- og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede.
I henhold til nevnte Kostra-rapport skiller ikke Røros seg negativt ut når det gjelder andelen
som pleie- og omsorgsbudsjettet utgjør av kommunens totale budsjett, eller andel av
befolkningen over 80 år:

Utfordringen for pleie- og omsorgssektoren i Røros er imidlertid at kommunen har en svært
institusjonsbasert tjenesteprofil. Røros har overhodet ikke omsorgsboliger med heldøgns
omsorg. I et økonomisk perspektiv bør man søke å begrense bruken av institusjonsplasser.
Institusjonsplasser er svært dyrt, og ofte er det slik at man både kan få bedre og billigere
tjenester ved å satse på hjemmebasert omsorg. I Kostra-analysen oppsummeres analysen av
omsorgssektoren på følgende måte:
«Oppsummert viser analysen av omsorgssektoren at Røros kommune yter tjenester til
hele 53,1 % av befolkningen over 80. Kommunen har i og for seg en høy
produktivitet samlet sett, og ser vi på hjemmetjenesten og institusjonstjenesten hver
for seg gjelder dette begge to. Utfordringen er at man har feil profil på tjenesten i et
faglig perspektiv; man utnytter ikke hele omsorgstrappa, har ikke dagtilbud, har ikke
satsing på rehabilitering og egenmestring, etc. og at man i et økonomisk perspektiv
har alt for mye institusjonsplasser og at terskelen for å få tjenester er for lav»
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Tabellen nedenfor viser at Røros kommune har den klart høyeste andelen institusjonsplasser
blant kommunene i sammenligningsgrunnlaget:

Kilde: KS Konsulent. Kostra-analyse av Røros kommune 2012.
7.3 Helsetjenester:
Tabellen viser at Røros kommune bruker en relativt sett stor andel av sitt driftsbudsjett på
helse. Dette i likhet med øvrige kommuner i regionen (Os, Tolga og Tynset)

Kilde: KS Konsulent. Kostra-analyse av Røros kommune 2012.
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Det relativt høye driftsnivået for helsetjenester forklares med at kommunen har et godt tilbud
av fastleger og et omfattende legevakttilbud. Dette sammen med den intermediære enheten er
med å trekke kostnaden voldsomt opp.
7.4 Grunnskole:
I henhold til SSBs befolkningsprognose alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) fra 2012,
vil antall nyfødte øke svakt men jevnt gjennom hele perioden.
- For barnegruppa 0 – 5 år forventes en jamn vekst i hele perioden fra 327 i dag til ca.
400 i 2030
- For barnegruppa 6 – 15 år forventes en kraftig reduksjon frem mot 2020 før det
forventes å ta seg opp igjen frem mot 2030
Det betyr at hvis denne prognosen holder, så vil Røros miste 11,2 millioner kroner i
rammetilskudd de neste 5 årene. Hvis ikke dette kompenseres med tilsvarende kutt på
skoleområdet, vil det medføre at enhetskostnadene vil bli vesentlig dyrere de neste 5 årene.

Kilde: KS Konsulent. Kostra-analyse av Røros kommune 2012.
Røros kommune ligger midt i utvalget mht. nettoutgifter pr innbygger brukt på skole.
Lokalkostnadene er forholdsvis høye, omtrent som for Tynset. Det skyldes at kommunen
gjennom en periode har satset på skolebygg og oppgradert alle tre skolene. Skyssutgifter er
nest lavest i utvalget. Dette fordi Røros har en desentralisert skolestruktur med få skysselever
sammenlignet med andre. Dersom vi sammenstiller netto driftsutgifter, skyss og lokaler
bruker Røros betydelig mindre enn andre sammenlignbare kommuner.
Lønnsutgifter pr. årsverk.
For lønnsutgifter pr årsverk ligger Røros høyest av sammenlignbare kommuner (560000 kr
mot f.eks. Tynset 490000 kr.). Det henger sammen med at Røros har en høy andel av ansatte
pedagoger med universitets- og høyskoleutdanning (90,4 %) sammenlignet med Tynset
(83,5%) og gjennomsnitt for landet utenom Oslo (87,4%).

Side 36 av 70

Gruppestørrelse.
For barne- og ungdomstrinnet samlet viser denne indikatoren at Røros har et gjennomsnitt på
11,7 elever pr gruppe. Dette er midt i utvalget. Landsgjennomsnittet er 13,5. 1.-7. trinn har
vanligvis et lavere elevtall pr gruppe (10,7 i snitt) enn ungdomstrinnet (13,9) Dette er resultat
av bevisst satsing. En medvirkende faktor er også at alle elevene på ungdomstrinnet i
kommunen er samlet på Røros skole.
Spesialundervisning.
Andel elever som får spesialundervisning i Røros er lav sammenlignet med andre kommuner
og landet for øvrig. Dette er i tråd med ønsket utvikling fra sentrale skolemyndigheter. Andel i
Røros er 6,5 %. Tynset ligger på 8,3 % og gjennomsnittet for landet utenom Oslo er 8,6 %.
Det er imidlertid en utfordring i Røros at graden av tiltak øker oppover i skoletrinnene i stedet
for at de reduseres.
Skolefritidsordning:
Svært mange av elevene i Røros benytter sfo (62,4 %). Dette er nesten dobbelt så mange som
andel elever 6-9 år i Trysil og i Tynset, men forholdsvis likt med landet for øvrig (60 %).
Røros har tidlig skolestart (kl.8.00), og skoletilbud hver dag, som kan være noe av
forklaringen. Kommunens egenfinansiering sfo ligger klart høyest i utvalget, som i hovedsak
kan forklares at ressurser til barn med særlige behov belastes sfo budsjettet.
Faglige prestasjoner:

Røros ligger i øvre sjikt i Sør Trøndelag når det gjelder faglige prestasjoner. Statistikken over
viser nasjonale prøver i lesing og regning. Røros kan, på linje med øvrige kommuner i
Fjellregionen over tid vise til gode resultater på nasjonale prøver, grunnskolepoeng og
eksamensresultater. Røros har i tillegg en høy gjennomføringsgrad i videregående opplæring
(85 %). Gjennomsnitt for landet er 70 %. Gjennomsnitt for Sør Trøndelag er 70 %.
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7.5 Barnehage:
I Røros er det 5 kommunale og 3 private barnehager, hvorav 4 er i Røros sentrum, en på
Glåmos, en i Brekken og en i Galåen.

Kilde: KS Konsulent. Kostra-analyse av Røros kommune 2012.
Røros kommune bruker mer i netto driftsutgifter pr innbygger 0-5 år sammenlignet med andre
kommuner i «kommunegruppa» og landet for øvrig. Netto driftsutgifter for barnehagesektoren
i prosent av kommunens netto driftsutgifter er imidlertid forholdsvis lavt. Kun Trysil ligger
lavere i denne gruppa.
Dekningsgrad.
Dekningsgraden i barnehagen viser at Røros ligger omtrent på landsgjennomsnittet. I perioden
siden 2001 har omfanget av barn i barnehager vokst betydelig, fra 80 % dekning til ca. 94 %
dekning. I Røros har alle barn som ønsker plass fått plass i kommunal eller privat barnehage.
Bruttoutgifter pr. barn i barnehage.
Røros ligger høyt på bruttoutgifter pr barn i barnehage. Røros bruker mer enn andre
kommuner på tilrettelagte tiltak for barn med spesielle behov. Røros har en bemanningsfaktor
på 0,169. Tynset ligger lavest med 0,145. Gjennomsnitt for landet er 0,161.
Kompetanse.
På linje med grunnskolen har Røros godt kvalifiserte folk som arbeider i barnehagesektoren.
Røros ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder andel styrere og pedagoger med
godkjent førskolelærerutdanning.
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7.6 Fysisk planlegging, kulturminneforvaltning, naturforvaltning:
Kapitlet omfatter følgende funksjoner:
 Plansaksbehandling
 Bygge- og delesaksbehandling, seksjonering
 Kart- og oppmåling
 Rekreasjon i tettsted
 Naturforvaltning og friluftsliv
 Kulturminneforvaltning

Kilde: KS Konsulent. Kostra-analyse av Røros kommune 2012.
Røros bruker mest av kommunene i utvalget på driftsområdet. Årsaken til dette er forvaltning
av kommunens store kulturminneverdier og status som verdensarvsted. Av kr. 1041.- pr.
innbygger ble det brukt kr. 669.- på kulturminneforvaltning.
I 2012 lå Røros svært lavt på kostnader til fysisk planlegging (inkl. kart- og oppmåling og
bygge- og delesaksbehandling). Gebyrene for disse tjenestene var også svært lavt. Fra 2013 er
gebyrnivå og driftsomfang økt, spesielt driftsomfanget på plan- og byggesaksbehandling.
Røros lå i 2012 høyt på saksbehandlingstid for plansaksbehandling. Mye av forklaringen er
høy kompleksitet i mange saker på grunn av hensyn til kulturminner og kulturlandskap,
knyttet til kommunens status som verdensarvsted.
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7.7 Brannvern:
Kapitlet omhandler funksjonene forebygging og brannberedskap.

Kilde: KS Konsulent. Kostra-analyse av Røros kommune 2012.
Røros bruker desidert mest av kommunene i utvalget på driftsområdet, over det dobbelte av
hva de andre kommunene bruker på brannberedskap. Det høye kostnadene til brannberedskap
i Røros er begrunnet med kommunens verdier og status som verdensarvsted.
7.8 Hovedutfordring kommunale tjenester
Utfordring:

Røros kommune har et nivå for tjenesteproduksjon som ikke er økonomisk
bærekraftig. Det finnes ikke inntektsgrunnlag for det tjenestenivå kommunen
har levert senere år, kommunens driftsbudsjett har flere år gått med
underskudd og kommunen har havnet på ROBEK-lista..
Pleie- og omsorgstjenesten drives på en noe gammeldags og kostnadskrevende
måte gjennom å være såpass institusjonsbasert. Her ligger et potensial for
effektivisering.
Den gamle etatsmodellen gir utfordringer hva gjelder å sikre helhet og
sammenheng i kommunens tjenesteproduksjon. Modellen kan også medføre et
unødvendig høyt behov for utgifter til administrasjon.
Utfordringen for grunnskole er synkende elevtall som medfører at det blir
stadig mer kostnadskrevende å levere de samme tjenester innenfor dagens
skolestruktur. Effektivisering av noe omfang vil kreve endringer i skolestruktur.
Kommunen har en del ekstra utgifter som resultat at sin status som
verdensarvsted. Disse kostnadene er knyttet særlig til brannvern og
kulturminneforvaltning / fysisk planlegging.
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8. Folkehelse.
8.1 Tilstand og tendenser - oppsummering
På bakgrunn av diverse rapporter som omtales nærmere lenger ut i kapitlet, er det i tabellen
nedenfor forsøkt å oppsummere noen positive og negative trekk ved folkehelsa på Røros,
samt noen generelle utviklingstrekk på landsbasis:
Positive trekk –
Røros
Høyt utdanningsnivå, dvs.
andel med universitets- eller
høyskoleutdanning
Lavest frafall fra
videregående skole i fylket
Relativt liten lønnsforskjell
mellom menn og kvinner,
minst forskjell i SørTrøndelag
Lav arbeidsledighet, minst i
Sør-Trøndelag
Høyt nivå for kultur, jfr.
kap.4. Scorer også høyt på
friluftsliv
Relativt mange deltar i
organisert idrett og driver
trening. Rapporterer god,
egenvurdert helse.
Noe færre fysiske
funksjonshemminger og
kroppslig sykdom
Færre som røyker, særlig
ungdom i forhold til
landsgjennomsnittet
Ungdom bruker mer tid på
trening og organisert aktivitet
i forhold til
landsgjennomsnittet

Generelle trender,
landet

Negative trekk –
Røros

Demografiske endringer,
flere eldre

Relativ høy andel eldre.
Noe høyere andel enslige
Sterk økning i demens
forsørgere
Stadig flere rapporterer god
Noe lavere opplevd
livskvalitet, men geografisk
innflytelse på politiske
variasjoner psykisk helse.
beslutninger og følelse av
Årsak uviss
fellesskap enn andre
Daglig røyking går sterkt
Noe høyere alkoholforbruk
ned, begge kjønn
enn andre kommuner
Markant flere ungdommer
enn gjennomsnittet for landet
Snusbruk øker, desidert størst har drukket så mye at de har
økning blant unge jenter
vært beruset
Konsum av alkohol øker hos Ungdom bruker mindre tid
voksne. De som drikker,
på lekser enn
drikker mere. Flere unge
landsgjennomsnittet, u-skole
venter med å drikke
og videregående skole
Sterk økning av overvekt,
fedme og diabetes
Økt fysisk aktivitet på
fritiden

Blodtrykk går ned, begge
kjønn.
Færre unge ruser seg og
begår lovbrudd, flere har et
godt forhold til foreldrene
Økende antall unge jenter
forteller om psykiske plager
og stress
Kilde: Folkehelseprofil for Røros2014, Folkehelseinstituttet, Helseundersøkelsen i NordTrøndelag (HUNT) 1-3, Interreg-prosjektet PODDRA Piloten, Ungdata Røros U-skole
2013, Ungdata Røros videregående 2013, statistikkhefte STFK.
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Litt mer om kildene:
 Lov om folkehelsearbeid setter krav om at alle kommuner skal ha oversikt over
befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden. Som hjelp til
lokale myndigheter utarbeider Folkehelseinstituttet årlige folkehelseprofiler for
kommuner og fylker. Folkehelseinstituttet er et statlig forvaltningsorgan og en
nasjonal kompetanseinstitusjon underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
 Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag er Norges største samling av
helseopplysninger om en befolkning. Data er framskaffet gjennom 3
befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (200608). Til sammen 120.000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger
kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80.000 har avgitt
blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk
materiale, også i internasjonal sammenheng.
 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale
spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående
opplæring. Velferdsforskningsinstituttet NOVA og de regionale kompetansesentrene
for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunene
står for den praktiske gjennomføringen. Ungdata finansieres av Helsedirektoratet,
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og
beredskapsdepartementet.
 PODDRA er forkortelse for Political Decisions on Determinants – Research Area, et
samarbeidsprosjekt mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Regionforbundet Jämtlands län, Det medisinske fakultet, NTNU og
SENTIO Research Group. PODDRA fikk midler fra Interreg for perionden 20122014. Helsedata-Piloten utgjør ett av fem delprosjekter i PODDRA, og omfatter de
svenske kommunene Härjedalen, Strømsund og Bräcke og de norske kommunene
Vikna, Steinkjer, Røros, Meldal og Hitra.
 Sør-Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet og vedtatt Regional folkehelseplan for
perioden 2014 – 18. Som bakgrunnsdokument for planen er det utarbeidet et
statistikkhefte over utvalgte data som har relevans for folkehelsearbeid.
8.2 Tilstand og tendenser – noen utvalgte eksempler
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En ser av tabellen nedenfor at elevene ved Røros videregående skole svarer markant over
landsgjennomsnittet på spørsmål om de en gang i løpet av siste 12 mnd. har drukket så mye at
de har følt seg tydelig beruset. Funnet viser en lokal tendens i strid med nasjonal trend om at
flere unge venter med å drikke.

Kilde: Ungdata, Røros 2013, videregående trinn.
Tabellen under viser egendefinert helse i prosent. Befolkningen i Steinkjer og Røros har
høyest vurdering av egen helse:

Kilde: PODDRA. Helsedata-piloten.
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Tabellen under viser at Røros har høyest utdanningsnivå av kommunene i utvalget. Røros er
for øvrig den kommunen i Sør-Trøndelag som har lavest frafallsprosent i videregående skole.
Røros har en andel på 24 % med høyskole- eller universitetsutdanning, hvilket er høyt for en
distriktskommune.

Kilde: PODDRA. Helsedata-piloten.
Tabellen nedenfor er nok en indikasjon på den høye kulturdeltakelsen i Røros, her ved besøk
på museum eller kunstutstilling:

Kilde: PODDRA. Helsedata-piloten.
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8.3 Folkehelse som tverrfaglig samfunnsoppgave:
Folkehelsen har mange påvirkningsfaktorer:

Kilde: Meld.St.34 (2012-2013), Folkehelsemeldingen. (Dahlgren, G., Whitehead, M, (1991).
Policies and strategies to promote social equity in health.
Den såkalte 10 – 90 regelen i folkehelsearbeid:

Kilde: Foredrag av Kari Ingeborg Grønseth, frisklivskoordinator Røros og Holtålen.
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Røros kommunes arbeid med folkehelse berører derfor en rekke flere etater enn
helsetjenesten:
Teknisk etat:
 God, samordnet arealplanlegging som legger opp til utbygging med kortest mulig
avstand mellom ulike funksjoner slik at folk i størst mulig grad kan gå eller sykle.
 Arealplanlegging som sikrer god trafikksikkerhet, har gode og velfungerende leke og
utearealer og som sikrer forbindelser til større friluftsområder.
 Arealplanlegging som sikrer akseptable støyforhold, god estetikk og funksjonalitet.
 God vannforsyning, god håndtering av avløpsvann, gode renovasjonsløsninger
 Hindre forurensning til jord, vann og luft.
 Brann og redning
Oppvekstetaten:
 Opplysning og holdninger
 Frokost og lunsj
 Samarbeid med og bindeledd mot helsestasjon og fastleger
Kulturetaten:
 Kulturetatens arbeid påvirker graden av kulturtilbud, deltakelse i kulturtilbud og i
hvilken grad befolkningen deltar i organisasjonslivet.
 Deltakelse i diverse arrangementer.
 Deltakelse i organisert idrett.
 Grad av friluftsliv
8.4 Folkehelseprosjekter i Røros:










Barselgrupper (trening, dialog, fokus på barnet)
GRUV – samarbeidsprosjekt med Norges Musikkhøyskole om musikk og bevegelse
Petter Puls – prosjekt for 2.trinn ved Sundvegen skole.
o Bra Mat – hva skal matpakken inneholde
o Doktor meg – video om kropp og helse
o Hoppetau
Slyngetrening for barn med ADHD
Den fysiske skolesekken
Fysak – kontakt (forebyggende helsearbeid med fokus på barn og unge, 40%)
Røykeslutt – kurs
Opprettet frisklivssentral (20% stilling lokalisert til Røros Sjukehus)
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8.5 Utfordring for folkehelsearbeidet i Røros:
Utfordring:

De fleste utfordringene for helsa til befolkningen i Røros er de samme som for
landets befolkning. Disse utfordringene er i hovedsak knyttet til
livsstilssykdommer som diabetes type 2, overvekt, høyt blodtrykk og visse typer
kreft.
Den andre store utfordringen på landsbasis, og i Røros, er knyttet til aldrende
befolkning og økende grad av demens.
På landsbasis ser man i økende grad psykiske plager og stress blant unge
jenter. Denne trenden må man være oppmerksom på også i folkehelsearbeidet i
Røros.
Røros har en større andel av unge som har drukket seg beruset enn
landsgjennomsnittet. En bør følge med på denne tendensen og noen flere år og
se nærmere på om dette representerer et folkehelseproblem.
Røros kommune trenger større tverrfaglighet i og bedre forankring av
folkehelsearbeidet. At folkehelsearbeidet blir en integrert del av kommunens
overordnede, strategiske planer kan bidra positivt til dette.
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9. Risiko- og sårbarhet.
Overordnet ROS-analyse ble vedtatt av kommunestyret 30.01.14, basert på en revisjon av
gjeldende ROS-analyse fra 2008. Arbeidet ble organisert med bred deltakelse fra kommunale
etater og eksterne samarbeidspartnere. Hjemmel for arbeidet er Lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret som trådte i kraft 01.januar 2010.
9.1 Samfunnsmessige endringer:
I løpet av knappe to tiår har det skjedd store endringer i hva som betraktes som vesentlige
trusler mot samfunnets sikkerhet og hvordan arbeidet med beredskap innrettes på kommunalt
nivå. Fra den kalde krigens slutt har vi fått en glidende overgang til et utfordringsbilde som er
vesentlig mindre preget av et krigsscenario og mer preget av akutthendelser som
naturkatastrofer, miljøkatastrofer og storulykker. Terroranslag og trusler om terror har også
blitt en del av det daglige mediebildet i vårt land, - og er åpenbart vanskelig ikke å inkludere i
et bredt risikobilde.
Bak endringene i perspektiv ligger også en erkjennelse av at mange viktige
samfunnsfunksjoner i dag er mye mer sårbare på grunn av teknologisk avhengighet, større
mobilitet i samfunnet generelt og en akselererende internasjonalisering av alle typer relasjoner
samt betydningen av den kommunikasjonsmessige infrastrukturen i vid forstand.
Samfunnets sårbarhet har siden begynnelse av 2000-tallet vært gjenstand for flere utredninger
(eks NOU 2000: 24 «Et sårbart samfunn», St.meld.nr. 17 (2001-2002) «Samfunnssikkerhet.
Veien til et mindre sårbart samfunn», NOU 2006: 6 «Når sikkerheten er viktigst» og St. meld
nr 22 (2007 – 2008) «Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning.»
I de utredningene som er presentert, er det lagt vekt på at store hendelser vil stille
lokalsamfunn overfor vesentlige utfordringer. Det er pekt på at en rekke oppgaver naturlig vil
ligge i kommunene. For å sikre god håndtering i krisesituasjoner kreves både god
forebygging og god beredskap. Forutsetningen for dette er at en har egnet og mest mulig
fullstendig oversikt over den risiko og sårbarhet som foreligger.
9.2 Kritiske hendelser for Røros:







Klimabaserte hendelser / Meteorologiske forhold som hindrer tjenesteproduksjon.
Ekstrem kulde over tid kan sette lokal logistikk i fare. Videre kan langvarig og kraftig
snøvær kombinert med vind, umuliggjøre fremkommelighet til deler av kommunen.
Slike klimatiske forhold kombinert med andre uønskede hendelser kan øke
konsekvensene dramatisk.
Langvarig bortfall av infrastruktur (strøm / vann)
Bortfall av tele-, dataforbindelser er sannsynlig. Langvarige bortfall vil berøre
tjenesteproduksjonen i vesentlig grad.
Det er fortsatt sannsynlig med en del mindre sykdomsutbrudd (næringsmiddelbåren
smitte). Disse vil normalt være lokale og sjelden alvorlige. Det er imidlertid også
mulig at en pandemi vil kunne ramme innen få år og få alvorlige konsekvenser.
Branner og ulykker er meget sannsynlige og vil kunne sette den normale beredskapen
i kommunen på store prøver. Spesielt vil brann i den verneverdige Bergstad få
katastrofale konsekvenser hvis den får utvikle seg. Videre vil samferdselsulykker
(vei, bane, luft) kunne sette lokal samfunnet på harde prøver.
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Bruken av Røros sentrum som kulisser, enten det er film-/tv-produksjon, større
sports-, og kulturarrangement eller lignende, vil kunne øke sannsynligheten for
hendelser som setter liv og helse, -miljø og materielle verdier, samt kommunens
anseelse / omdømme i fare. Kommunen må, sammen med eksterne etater, utarbeide
og vedta en egen politivedtekt som beskriver hva som kan godkjennes. Det bør også
utarbeides en mal for ROS analyse for slike arrangementer som vedlegges
arrangement-søknaden.
Terrorhandlinger o.l. Selv om vi bor i et stabilt hjørne av verden, kan “merkevaren”
Røros bli utsatt for slike hendelser.

9.3 Utfordring ROS:
Utfordring:

Nye og uventede hendelser vil dukke opp. Risiko- og sårbarhetsarbeid må
derfor utføres løpende, rutinemessig og i tråd med samfunnsmessige endringer.
For å sikre dette må Risiko- og sårbarhet forankres som sektorovergripende
tema i kommunens overordnede planverk.
Det bør tilstrebes større grad av samarbeid med og involvering av
beredskapskompetanse ved ROS-vurderinger i arealplanlegging.
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10. Klima og energiøkonomisering
10.1

Status klima- og energiarbeid:

Norge har som mål fram til 2020 å redusere utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent
av utslippene i 1990. Klimagassutslippene i 2010 var 8 prosent over 1990-nivå. Vegtrafikk
står for hele 19 % av samlede klimagassutslipp i Norge. I Røros står privatbiler alene for hele
31 % at totale klimagassutslipp. Regjeringen forventer at kommunene:
 Planlegger på en måte som bidrar til å redusere klimagassutslippene.
 Planlegger på en måte som er tilpasset framtidige endringer i klimaet.
Røros kommune har i 2009 utarbeidet og vedtatt en veldokumentert og grundig klima- og
energiplan. Vedtatte mål i denne planen er:
1. Klimagassutslippene i rørossamfunnet skal i 2020 være 10 prosent lavere enn
tilsvarende klimagassutslipp i 2007.
2. Veksten i energiforbruk skal reduseres og enøkpotensialet på 10 prosent i forhold til
2006 skal realiseres innen 2020.
3. Det skal stimuleres til at 3 GWh av total elektrisk energibruk i Røros erstattes av ny
fornybar energi i løpet av planperioden.
Kommunens arbeid for å redusere klimagassutslipp er rettet mot flere ansvarsområder;
arealplanlegging, jord- og skogbruksforvaltning, næringsutvikling, miljøforvaltning og
kommunal drift- og tjenesteproduksjon.
I 2013 og 2014 har det, som skissert i klima- og energiplanen, vært ansatt en egen
medarbeider på fagfeltet. Dette har resultert i en omfattende gjennomgang av kommunens
bygningsmasse der potensial for energiøkonomisering og mulige tiltak er identifisert.
Vi vil her trekke fram sammenhengen mellom det relativt tette utbygging- og
bosettingsmønsteret på Røros og framtidige muligheter for å redusere klimagassutslipp. Et tett
utbyggingsmønster kan resultere i:
- Mindre avstander mellom daglige gjøremål og at flere velger å gå eller sykle.
- Bedre muligheter for kollektive transportløsninger.
- Tettere om mer energieffektive boformer. Mindre boliger.
- Større muligheter for felles oppvarmingsløsninger basert på fornybare energikilder.
Klima inngår for øvrig også som tema i andre kapitler i dokumentet, se spesielt kap. 3.9. Det
er også verdt å merke seg hvor tydelig bærekraftbegrepet framgår i næringskapitlet.
10.2

Utfordring klima- og energi:

Utfordring - Målene i vedtatt klima- og energiplan må innarbeides som en integrert del av
tjenesteområdenes planer og arbeid. Det relativt kompakte bosettingsmønsteret
– og arealbruksmønsteret på Røros kan tydeliggjøres og videreforedles, både
som godt klimatiltak og som god lokalsamfunnsutvikling for øvrig.
Røros vil jobbe for bedre kollektivtilbud, både på veg, jernbane og med fly.
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11. Rørossamfunnets status som verdensarv
11.1

Om verdensarvstatusen:

Røros bergstad – med slagghaugene og bygatene – ble innskrevet på UNESCOs liste over
verdens kultur- og naturarv i 1980. Etter vedtak i verdensarvkomiteen 31.juli 2010 er Røros
bergstad og Circumferensen nå innskrevet på lista. Utvidelsen av selve verdensarven er
geografisk avgrenset til nærmere definerte områder (kjerneområder). Hele privilegieområdet
til Røros kobberverk, definert som det området som ligger innenfor en sirkel med radius på
fire gamle norske mil (45,2 km i dag) med sentrum i gamle Storwartz gruve (dvs.
Cirkumferensen), utgjør et område av særlig betydning for verdensarven.

Kartet over er hentet fra nominasjonsdokumentet for utvidelse av verdensarven. Det viser
kjerneområde med den historiske Circumferensen til Røros kobberverk, samt administrative
grenser i dag.
Gjennom statusen som verdensarvsted har Rørossamfunnet forpliktet seg til å drive en
forvaltning og en samfunnsutvikling som ikke setter kulturarven i fare. Hensynet til
verdensarvens verdier ligger i dag som en overordnet og sektorovergripende forutsetning for
all lokal samfunnsplanlegging og ressursforvaltning. Kommunedelplanen for Røros sentrum
vedtatt 25.06.09 følger opp Rørossamfunnets forpliktelser i forhold til statusen.
Uthusprosjektet i Røros kommune og Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet viser at det er
fullt mulig å etablere prosjekter og næringer som ligger i den nasjonale kunnskapsfronten.
1

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation,
Verdensarvkomiteen: World Heritage Committee(WHC) er opprettet av UNESCO for å følge opp Konvensjonen
om verdens kultur- og naturarv.
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11.2

Regional plan for Røros Bergstad og Cirkumferensen:

Fylkestingene i Hedmark og Sør-Trøndelag vedtok i juni 2011 regional temaplan for Røros
Bergstad og Cirkumferensen. Planen følger opp vedtaket om utvidelse av verdensarven fra
2010 og er et felles forvaltningsverktøy for de to fylkeskommunene og de berørte
kommunene. Formålet med planarbeidet er todelt:



Bevare, videreutvikle og gjøre kulturarven tilgjengelig.
Verdiskaping og utvikling i fjellbygdene, basert på kulturarven.

Planen inneholder strategier fordelt på fire ulike temaområder:
1. Forvaltning – for å verne om historien og kulturarven.
2. Kunnskap – for å forstå historien og kulturarven.
3. Formidling – for å kjenne historien og kulturarven.
4. Næring – historien og kulturarven som grunnlag for videre utvikling.
Det er forutsatt at planen skal følges opp med et handlingsprogram med konkrete tiltak.
Forvaltningsstrategiene inneholder felles retningslinjer for kommunenes arealplanlegging og
byggesaksbehandling, og utgjør et samordnende bindeledd mellom internasjonalt / nasjonalt
regelverk og kommunal planlegging.
Strategiene for næringsutvikling har et tydelig fokus på mulighetene for en verdiskaping som
baserer seg på kultur- og naturarvsverdiene i Cirkumferensen. Det er verdt å merke seg at
dette fokuset i betydelig grad også er tatt opp i kommunens næringsplan,
destinasjonsselskapets strategier og har generelt høy bevissthet i kommunens /
lokalsamfunnets løpende arbeid med næringsutvikling.
Gjennom uthusprosjektet og bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet er det utviklet et
håndverkermiljø som på landsbasis har svært høy kompetanse. Røros kommune mener det
finnes et potensial for å videreutvikle dette miljøet. Gjennom den regionale planen er det
vedtatt flere strategier for kunnskapsutvikling og kompetansebygging omkring Røros som
verdensarv. Et aktuelt tiltak for å følge opp disse strategiene kan være å etablere en linje eller
et utdanningstilbud innen bygningsvern ved Røros videregående skole.
11.3

Verdensarv og lokalt handlingsrom:
Handlingsrom
med verdensarv

Handlingsrom
uavhengig av
verdensarv

Handlingsrom
uten verdensarv

Kilde: Regionplan for Røros Bergstad og Cirkumferensen
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Figuren over representerer et forsøk på å illustrere en tenkning som innebærer at det utvidete
verdensarvområdet medfører både muligheter og begrensninger lokalt. På noen områder vil
handlingsrommet innskrenkes fordi det legges sterkere føringer på bruk av areal, utnytting av
bygninger etc., mens det på andre områder vil åpne seg nye muligheter. Enkelte aktører kan
bli mest berørt av begrensningene, mens andre møter nye muligheter.
Figuren var gjenstand for mye diskusjon i prosessen med regionplanen i 2010/11, men gjengis
på nytt her fordi den på en enkel måte illustrerer essensen i den nærmest kontinuerlige og
tilbakevendende lokale diskusjonen på Røros: Medfører verdensarvstatusen økt eller redusert
handlingsrom lokalt? Det er umulig å gi noe fasitsvar på dette, og variasjonen i lokale
meninger og holdninger er stor. Det er imidlertid grunnlag for å stille spørsmål ved om det
lokalt er i ferd med å gro fram en økende erkjennelse av at verdensarvstatusen representerer
ikke ubetydelige muligheter for verdiskaping, og at man også må akseptere begrensningene.
De lokale synspunkt på hvilke begrensninger som er nødvendige, eller hva det innebærer å ta
tilstrekkelig hensyn til kulturarven, er imidlertid relativt sprikende og varierende. Synet
avhenger av kunnskap, referanser, verdier, interesser og posisjoner og er i stor grad avhengig
av hvilke miljøer de som ytrer seg er knyttet til. Diskusjonene om avveininger mellom såkalte
vernehensyn og såkalte veksthensyn kommer som regel opp knyttet til konkrete planer om
utbygging eller arealdisponering, kan være preget av høyt engasjement, og avgjørelsene som
lokalpolitiske vedtaksorgan må ta er i mange tilfeller vanskelige. Det er derfor en stor
utfordring å skape bedre kontakt og samarbeidsrelasjoner mellom ulike miljøer lokalt (les
«næringsutviklingsmiljøet og kulturvernmiljøet») med tanke på bedre avveining av
veksthensyn og vernehensyn, samt å utvikle en mer helhetlig forståelse for samfunnsutvikling.
11.4

Utfordring forvaltning av verdensarv:

Utfordring - Røros trenger å utvikle plan- og beslutningsprosesser som gir økt rom for
meningsutveksling, dialog og refleksjon i skjæringsfeltet mellom hensyn til
kulturminnevern og hensyn til næringsutvikling / andre samfunnsbehov. Tidlig
dialog, tverrfaglig samarbeid og helhetlig samfunnssyn bør vektlegges.
Selv om dagens kompetansenivå er høyt, er det nødvendig å videreutvikle
kunnskap og kompetanse både i å forvalte verdensarvverdiene og i å skape
næringsutvikling som baserer seg på kultur- og naturarven.
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12. Sørsamisk befolkning, næring og kultur
12.1

Beskrivelse og status:

De østre områdene i Sør-Trøndelag og områdene lengst nord og øst i Hedmark utgjør en
geografisk ytterkant, den sørligste delen, i sørsamisk område. Den sørligste regionen strekker
seg fra Meråker i nord til Engerdal i sør og Oppdal/Trollheimen i vest, også kalt Rørossamisk
område. Området betraktes som en region som også omfatter svensk side, med Røros som
naturlig senter.

Det Rørossamiske området
Røros er et sørsamisk senter med flere samiskrettede funksjoner, bla. Rørosmuseet,
Reindriftsforvaltningen og Aajege – samisk språk- og kompetansesenter. Brekken grunnskole
og Røros videregående skole har status som ressursskole for samiske fag. Til sammen utgjør
disse enhetene et funksjonelt miljø.
Reindrifta i Sør-Trøndelag / Hedmark består av 5 reinbeitedistrikt fordelt på et område som
strekker seg over fire fylker. Distriktene er Saanti Sijte (Essand), Gåebrien Sijte (Riast /
Hylling), Svakken Sijte (Elgå), Trollheimen og Femund vinterbeiteområde. Femund
reinbeitedistrikt er vinterbeiteområde for distriktene Saanti Sijte og Gåebrien Sijte.
Språket og reindriften utgjør de viktigste innsatsområdene for den sørsamiske befolkningen.
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Internasjonalt sett er samisk et truet språk og sørsamisk er blant de samiske språkene som er i
størst fare for å gå tapt. Gjennomførte språktiltak synes å ha hatt positiv effekt på vitalisering
av språket. Fortsatt språkinnsats er derfor avgjørende. Røros kommune har iverksatt en
prosess med tanke på å søke om å innlemme kommunen i samisk språkforvaltningsområde.
Språkutfordringen er nært knyttet til opplæring og det er derfor viktig å ivareta og styrke
samiske opplæringsinstitusjoner i regionen. Den største utfordringen for Røros kommune er å
skaffe kvalifisert undervisningspersonell. Videreutvikling av førskoletilbudet i kommunen,
Brekken skole som ressursskole, samt Aajege – samisk språk og kompetansesenter, er
naturlig. Aktuelle tiltak utover dette er å styrke samiskspråklige arenaer i reindrift og duedtie
og etablere nye sosiale og kulturelle møteplasser for den samiske befolkningen.
Reindriften som kulturbærende faktor har betydd mer for sørsamene enn for andre
samegrupper. Reindrift ansees som den mest sentrale bæreren av sørsamisk kultur og har i
vårt område fortsatt det beste økonomiske resultat på landsbasis.
I Sør-Trøndelag og Hedmark reinbeiteområde er det omkring 50 årsverk i primærleddet. I
tillegg kommer 45 arbeidsplasser knyttet til slakt og videreforedling av reinprodukter. Det
største slakteriet er Stensaasen med 20 årsverk. I tillegg kommer mindre virksomheter som
Fjellvilt og Rørosrein. Med salg, service, reiseliv, offentlig forvaltning (10 arbeidsplasser) og
språk, kultur og annen samisk fagvirksomhet er det drøyt (17 arbeidsplasser) er det totalt 122
årsverk knyttet til Sør-Trøndelag / Hedmark reinbeiteområde, hvorav de fleste arbeidsplassene
er i Røros kommune (Kilde: Utkast til strategidokument for samisk institusjonsutvikling i
Røros)
Det er tidlig tatt grep for å avpasse reintallet etter naturgrunnlaget og reindriften i området er
slik ei bærekraftig næring. Utfordringene for driften er at virksomheten er særlig sårbar
overfor arealinngrep og rovvilt. En strategi for å sikre en ønsket samfunnsutvikling og
samtidig hindre svekking av reindriftens rammevilkår, kan være kompenserende tiltak ved
arealinngrep.
12.2

Utfordring sørsamisk befolkning, næring og kultur:

Utfordring - Sørsamisk kultur og næringsutøvelse er en viktig ressurs for Røros som
lokalsamfunn. Det er viktig at grunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse
ikke blir svekket.
Nye utbyggingstiltak og arealinngrep i reinbeiteområdet skal ikke føre til at
større sammenhengende beiteområder for reindrift blir ytterligere fragmentert
eller at kjerneområder som flyttleier og slakteområder svekkes.
Røros trenger konkrete tiltak for å vitalisere sørsamisk språk.
Rørossamfunnet vet pr. i dag for lite om hvordan bergverkshistorien har
påvirket samisk kultur og næringsutøvelse. Denne viktige delen av historien er
viktig å skaffe mer kunnskap om, gjennom forskningsprosjekt, etc.
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13.Hovedbilde utfordringer
13.1

Oppsummering:

Område / tema
Demografi

Utfordring
-

Næring

Arealbruk
Regionalt internasjonalt

Samferdsel og
infrastruktur

Kultur, idrett
og foreningsliv

Kommunale
tjenester

-

Folkehelse
Risiko- og
sårbarhet

-

Klima- og
energi

-

Manglende befolkningsutvikling og høy andel eldre
Behov for å skape større økonomisk vekst i form av nye
arbeidsplasser og bedret lønnsomhet.
Behov for ytterligere vekst som forsterker Røros som merkevare,
tar hensyn til de særegne kulturminneverdiene og er bærekraftig
Behov for økt fokus på regionalt samarbeid
Behov for forbedret tilgjengelighet og infrastruktur
Behov for økt overnattingskapasitet
Behov for å styrke produsentleddet, primærnæring og landbruk
Spredt utbyggingsmønster, knyttet til fritidsbebyggelse og
utmarksarealer
Behov for å redusere forurensning fra gamle gruveområder
Behov for økt bevissthet om Røros sin funksjon som regionsenter
Behov for økt bevissthet om ansvar og muligheter i nasjonalt og
internasjonalt perspektiv
Behov for bedre kollektivtilbud på vei og bane
Behov for å opprettholde et daglig flytilbud
Behov for å vurdere muligheter for å forlenge rullebanen
Behov for bedre vegforbindelse til Trondheim
Behov for å videreføre arbeid med bedret trafikksikkerhet
Opprettholde og videreutvikle det gode kulturtilbudet, herunder
arenaer, kulturarbeidsplasser og nivå for frivillighet.
Behov for økt fokus på immateriell kulturarv
Behov for økt fokus på sørsamisk språk og kultur
Behov for nye lokaler for bibliotek
Behov for økt formidling av Johan Falkbergets liv og dikting
Nivå for tjenesteproduksjon som ikke er økonomisk bærekraftig
Institusjonsbasert og kostnadskrevende pleie- og omsorgstjeneste.
Foreldet organisasjonsmodell
Synkende elevtall som utfordrer kostnadsbilde og skolestruktur
Ekstra utgifter knyttet til forvaltning av kulturarv
Livsstilssykdommer som overvekt, diabetes 2, etc.
Aldrende befolkning og økende grad av demens
Behov for økt oppmerksomhet i forhold til rus og psykiske lidelser
Behov for større tverrfaglighet i og bedre forankring av
folkehelsearbeidet
Behov for å utføre ROS-arbeid mer løpende og rutinemessig, i takt
med samfunnsmessige endringer
Behov for i større grad å involvere beredskapsmessig kompetanse i
arealplanarbeid.
Behov for å integrere og forankre målene i klima- og energiplanen
i kommunens løpende planlegging og drift
Behov for å forsterke og videreutvikle det relativt kompakte og
miljøvennlige utbyggingsmønster i tettstedet Røros.
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Verdensarv
Sørsamisk
befolkning,
næring og
kultur

-

-

13.2

Behov for økt dialog, samarbeid og helhetssyn i prosesser der
utviklingshensyn veies mot vernehensyn.
Behov for å videreutvikle kompetanse; både
forvaltningskompetanse og utviklingskompetanse.
Behov for å sikre grunnlaget for sørsamisk språk, næring og kultur
gjennom å:
o Revitalisere sørsamisk språk
o Sikre arealgrunnlaget for utøvelse av reindrift
Behov for å øke kunnskapen om hvordan bergverkshistorien har
påvirket samisk kultur og næringsutøvelse

Komprimert utfordringsbilde 2012:

Ved utarbeidelse og vedtak av planstrategi for Røros kommune i 2012 ble kommunens
samlede utfordringer oppsummert og presentert på følgende måte:

Vekst

Vern

-Økt folketall

- Forvalte kulturarven i samsvar med
internasjonale forpliktelser

- Flere arbeidsplasser
- Bedre infrastruktur

- Bærekraftig forvaltning av
naturressurser

- Flere sentrumsnære boliger og
tomter

- Klimavennlige løsninger

- Bedre folkehelse
- Tydeligere regiontilhørighet

Arbeidsform
- Tydeligere forvaltningsstrategier
- Bedre arealdokumentasjon
- Mer involverende planprosesser
- Større tverrfaglighet og helhetlig
tilnærming

Kilde: Planstrategi for Røros kommune 2012 – 15.
Ledergruppa er usikker på om det er tjenlig å videreføre denne presentasjonsformen, og
foreslår derfor en litt annen måte å sammenfatte utfordringene på i 2014.
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13.3

Komprimert utfordringsbilde 2014:

Utvikling

Organisering

Forvaltning

Behov for økt
befolkningsvekst, økning i
yngre aldersgrupper og
redusert fødselsunderskudd

Behov for bedre
kommuneøkonomi, justert
tjenestenivå og bedre
strukturert organisasjon

Behov for økt kompetanse i
forvaltning av kulturarv og
næringsutvikling basert på
kulturarv

Behov for økt økonomisk
vekst i form av nye
arbeidsplasser og bedret
lønnsomhet

Behov for økt samarbeid,
dialog og helhetssyn i
avveininger mellom vekst og
vern

Behov for et mer kompakt
utbyggingsmønster for
fritidsbebyggelse og
utmarksarealer

Behov for bærekraftig vekst
som i større grad er basert på
lokale ressurser og egenart

Behov for økt fokus på
regionalt samarbeid

Behov for å sikre grunnlaget
for sørsamisk næring, språk
og kultur

Behov for bedre
tilgjengelighet og bedre
infrastruktur

Behov for bedre rutiner for å
ivareta samfunnssikkerhet og
beredskap

Behov for økt
overnattingskapasitet

Behov for bedret
trafikksikkerhet

Behov for å øke økonomiske
ringvirkninger av ny
fritidsbebyggelse

Behov for å sikre
bærekraftige og
klimavennlige løsninger

Behov for å opprettholde og
øke produksjon i
primærnæring

Behov for å sanere
forurensning fra gamle
gruveområder

Behov for bedringer i
folkehelse

Behov for å opprettholde og
videreutvikle det høye nivået
for kulturliv og frivillighet
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13.4

Innspill til satsingsområder fra innbyggerdialogen vinter 2014/15

(Rekkefølgen nedenfor er i forhold til omfang av hvert enkelt satsingsområde)
Næringsutvikling:
 Variert næringsstruktur og varierte arbeidsplasser (industri,
kompetansearbeidsplasser, mat/næringsmiddel, reiseliv/turisme,
landbruk/utmarksnæring
 Næringsutvikling basert på egenart, særpreg og kulturarv
 Turisme og attraksjoner
 Arrangementer og konferanser
 Hyttebygging
 Utvikle handelstilbudet
 Kvinnearbeidsplasser
Arbeidsform og kommunikasjon:
 Bedre arbeidsformer og innbyggerdialog (dialog, åpenhet, samarbeid, langsiktighet)
 Bedre på å kombinere og balansere vernehensyn og veksthensyn
 Vertskapsrollen – den gode serviceinnstillingen
 Skapervilje og gründermentalitet
 Bedre omdømme og markedsføring
Kommuneorganisasjonen:
 Få orden på kommuneøkonomien
 Oppretthold gode tjenester
 Bli bedre på informasjon, kommunikasjon og innbyggerdialog
Oppvekst, utdanning og skole:
 Satse generelt på barn og unge
 Videreutvikle varierte og gode aktivitets- og fritidstilbud
 Godt tilbud innenfor grunnskole, SFO og barnehage
 Høyskoletilbud, gjerne innenfor bygningsvern, etc.
 Folkehøyskole
Bolig:
 Bedre og mer variert boligtilbud
 Gode bomiljø
 Flere utleieboliger
Kulturliv
 Ivareta folkesjel og identitet.
 Immateriell kulturarv (folkemusikk, dans, mattradisjoner, dialekt, fortellinger)
 Opprettholde frivillighet og kulturliv

Side 59 av 70

Grendene:
 Sats på Glåmos og Brekken
 Oppretthold tjenestetilbud
 Bedre boligtilbud
Minoriteter:
 Sørsamisk næring, språk og kultur
Infrastruktur:
 Vei – spesielt mot Trondheim, bane og fly
 Bedret kollektivtilbud
Livsstil:
 Helse («helsebyen på fjellet»). Sykehuset, LHL, folkehelse, livstil, friluftsliv.
 Idrettsbasert næring; Destinasjon for langrenn, ekstremsport, hundekjøring, etc.
 Friluftsliv og opplevelser; løype- og stinett, sykkelturisme.
 Kulturlandskap og uberørt natur
 Miljøvern og bærekraftig tilnærming
Sentrumsutvikling:
 Sentrumshandel
 Bo i sentrum
 Bygningsvern
 Fortettingsmuligheter
Tilflytting:
 Mer aktiv satsing på tilflytting og tilbakeflytting
 Bedre integrering og inkludering
 Tilflytterkontakt
Regionalt samarbeid:
 Regional utvikling (ulikt syn på orientering nord eller syd)
 Utvikle kontakt og samarbeid med Härjedalen; arbeidspendling, turisme
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13.5

Forslag til satsingsområder i samfunnsdelen – bruttoliste:

NÆRINGSUTVIKLING
LOKALMAT OG PRIMÆRNÆRING
INDUSTRI
REISELIV OG FRITIDSBEBYGGELSE
KULTURBASERT NÆRING
ARRANGEMENTER

TILFLYTTING

SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON

KOMMUNEORGANISASJONEN

OPPVEKST OG UTDANNING
KULTUR OG FRIVILLIGHET
INFRASTRUKTUR

BOLIGTILBUDET
SENTRUMSUTVIKLING

SØRSAMISK NÆRING OG KULTUR
FRILUFTSLIV, NATUR OG KULTURLANDSKAP

FOLKEHELSE
KOMPETANSE PÅ KULTURARV
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Vedlegg:

BYGDE BOLIGER TOTALT I RØROS KOMMUNE
PERIODEN 1983 - 2012
Igangsatte boliger totalt i Røros kommune
1983 - 92
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Gjennomsnitt 1983 - 92:

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

23,3 boliger pr. år.

Igangsatte boliger totalt i Røros kommune
1993 - 2002
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Gjennomsnitt 1993 - 2002: 29,8 boliger pr. år.
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Igangsatte boliger totalt i Røros kommune
2003 - 2012
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Gjennomsnitt 2003 - 2012: 23,7 boliger pr. år.
Gjennomsnitt hele perioden 1983 – 2012:

25,6 boliger pr. år.

* Kilde, SSB, statistikkbanken, serie 05940 og 01751

Totalt antall boliger i Røros kommune 2013:

2426 boliger.

* Kilde, SSB, statistikkbanken, serie 03158
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BYGDE FRITIDSBOLIGER TOTALT I RØROS
KOMMUNE PERIODEN 1983 - 2012

Igangsatte fritidsbygninger totalt i Røros
kommune 1983 - 92
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Gjennomsnitt 1983 – 92:
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26,2 fritidsboliger pr. år.

Igangsatte fritidsboliger totalt i Røros
kommune 1993. 2002
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Gjennomsnitt 1993 – 2002: 41,7 fritidsboliger pr. år.
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Igangsatte fritidsboliger totalt i Røros
kommune 2003 - 2012
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Gjennomsnitt 2003 – 2012: 59,5 fritidsboliger pr. år.
Gjennomsnitt hele perioden 1983 – 2012:

42,5 fritidsboliger pr. år.

* Kilde, SSB, statistikkbanken, serie 06952

Totalt antall fritidsboliger i Røros kommune 2013:

3416 fritidsboliger.

* Kilde, SSB, statistikkbanken, serie 03158
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RESERVE UBEBYGDE OMRÅDER FOR BOLIGER
Område
Gjøsvika III,
Røros
Gjøsvika IV,
Røros
Gjøsvika V,
Røros
Gjertrudgjellan,
Røros
Yter Øya,
Røros
Tollef Bredals
vei 3, Røros
Bratthaugen,
Galåen
Vollberget,
Glåmos
Vollberget ny,
Glåmos
Grendeveien,
Brekken
Brekka,
Brekken
Borgosen,
Brekken
SUM

Antall
Status
Planstatus.
boligenh. iverksettelse
15
50
100*
3
5
20

Utbygd
Utbygging
nylig startet
Ikke klart
Klart til
utbygging
Utbygd
Utbygging
nylig startet
Utbygd

2

Reguleringsplan
Reguleringsplan
K-delplan. Ikke
regulert
Reguleringsplan

Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan

Utbygd
6
18

Reguleringsplan

3

Ikke klart
Klart til
utbygging
Klart til
utbygging

4*

Ikke klart

229

Boliger, alle kategorier.

3*

Reguleringsplan
K-delplan, ikke
regulert.
Reguleringsplan
K-delplan, ikke
regulert

Eierform

Boligtype.

Røros
Tomteselskap
Røros
Tomteselskap
Privat. Ikke
ervervet
Røros
kommune
Privat
utbygger
Privat
utbygger
Røros
Tomteselskap
Røros
kommune
Røros
tomteselskap
Røros
kommune
Røros
kommune
Privat
grunneier

Eneboliger /
leiligheter
Eneboliger /
leiligheter
Eneboliger /
leiligheter
Eneboliger
Leiligheter
Leiligheter
Eneboliger
Eneboliger
Eneboliger
Eneboliger
Eneboliger
Eneboliger

*Tallet er stipulert fordi reguleringsplan mangler.
Reserve fordelt grendevis:
Røros:
193 boliger
Glåmos:
24 boliger
Brekken:
10 boliger
Galåen:
2 boliger
Reserve fordel i forhold til planstatus:
Regulerte områder:
122 boliger
Ikke regulerte områder:
107* boliger
NB! Opptellingstidspunkt er ca. 1.juni 2014, dvs. at byggesesongen 2014 ikke er medregnet
og at trekkes fra et estimat over hva som har medgått av regulerte tomter for sesongen 2014.
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RESERVE UBEBYGDE TOMTER OG OMRÅDER FOR
FRITIDSBOLIGER
Område

Antall Status
tomter opparbeidelse

Delplanområde Røros sentrum
Hånesåsen F2
11O*
Hånesåsen F3
14*
Hånesåsen F1
52
Korporalvollen, 132/87,
7
Kreftingsvollen, 132/518
3
Del av 132/1464
4
Kossvollen
1
Enmoen hytter 132/110,
1
Hånesåsen, 132/110 mfl.
9
Hånesåsen, 132/622 mfl.
1
Grenadervollen
1
Hånesåsen, 132/737
2
Hånesåsen, 132/549
1
Rya Hytteområde, 48/4
6
SUM SENTRUM

212

Håneset - Galåen
Tamnesvollen
Øvre Håneset, 132/115
Håneset, del av 132/114
Høsøilia Hyttefelt
Gammelvollia Hyttefelt
Stenbrottet i Gammelvollia
Del av 152/2, Galåen
152/7,8, Galåen

1
3
6
2
20
4
4
1

SUM

41

Rørosgård
Gjetberget, 35/2
Kveldsbete, 35/1
Jellhaugen, 35/5

3
3
6

SUM

12

Planstatus

Plan ID

Ikke påbegynt
Ikke påbegynt
Ikke påbegynt
Under utbygging
Ikke påbegynt
Under utbygging
Under utbygging
Utbygd
Utbygd
Utbygd
Utbygd
Utbygd
Utbygd
Under utbygging

K-delplan. Ikke reg.
K-delplan. Ikke reg.
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan

20120006
20070010
20100004
20100005
20110001
20060003
19990003
20090010
20030001
19970004
20050008
20090007

Utbygd
Under utbygging
Ikke påbegynt
Under utbygging
Ikke påbegynt
Under utbygging
Under utbygging
Utbygd

Disposisjonsplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Disposisjonsplan

19700003
20070005
20070006
19940001
20130002
19930002
19830003
19840002

Under utbygging
Under utbygging
Under utbygging

Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan

20050001
20070002
20090006
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Orvos
“Håmmaren”, 31/2
Orva Hyttefelt, 31/1
Ormhaugen, 24/1
Bakken Nedre, 25/1
Lunheim, 24/4

3
17
2
1
2

SUM

25

Glåmos
Sandkjernan Hyttefelt
Kroken Søndre, 21/1
Kroken Nordre, 20/1
Vintervoldlia, 62/7
Vintervolden II, 62/7
Fjerdingen Hyttefelt
Jensvollen, 17/1
Moen, 12/1
Bergan grustak

3
2
1
1
3
12
2
3
1

SUM

28

Rugldalen
Hytteplan, 8/1
Vardalstrøen, 8/3
Husbækmo, 6/4
Tyvold Felt A
Tyvollen Hyttegrend, 3/2
Gammelt Hyttefelt Myren
Saksryen, 1/1 og 2/2
Saksryen Nordre, 1/1

3
3
2
1
17
1
2
1

SUM

30

Viken og Sandneset
Haugen Øvre, 65/6
Sandneset, 67/1,51
Sandneset Nordre, 67/5,8
Trøbakken, 68/1
Sandneset Østre, 68/1
Sandneset Østre, 68/5,6,9
Sandneset Nordre, 67/4

2
19
3
5
3
3
2

SUM

37

Utbygd
Under utbygging
Utbygd
Utbygd
Utbygd

Disposisjonsplan
Bebyggelsesplan
Disposisjonsplan
Disposisjonsplan
Reguleringsplan

19720002
20050015
19790001
19790002
20030002

Utbygd
Utbygd
Utbygd
Utbygd
Under utbygging
Under utbygging
Utbygd
Under utbygging
Utbygd

Reguleringsplan
Disposisjonsplan
Disposisjonsplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan

20020005
19680001
19770005
20000001
20050017
20130001
19990006
20020007
20060001

Utbygd
Utbygd
Utbygd
Utbygd
Under utbygging
Utbygd
Utbygd
Utbygd

Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Disposisjonsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Disposisjonsplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan

19860001
19980002
19760001
19930001
20110002
19700001
19990001
19990010

Under utbygging
Under utbygging
Under utbygging
Under utbygging
Utbygd
Under utbygging
Utbygd

Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan

20080006
20080007
19900003
20050013
20110004
19930004
20050010
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Bukkvollan
Bukkvold Nordvestre
Pliktfogdvollen
Pliktfogdvollen II
Pliktfogdvollen II
Pliktfogdvollen, utvidelse
Bukkhaugen, 132/303

14
1
1
1
1
2

SUM

20

Aursunden Nord - Brekken
Klasvollen, 132/270
Myrmoen, 132/315
Myrmoen, 132/315
Kløftberget Hytteområde
Del av Botnvollen, 132/153
Botnvollen øvre og
Botnlia feriehytter

Under utbygging
Utbygd
Utbygd
Utbygd
Utbygd
Utbygd

Reguleringsplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan

20120009
19850001
20050004
20080005
19950005
20050018

2
4
14
44
1

Utbygd
Utbygd
Under utbygging
Ikke påbegynt
Utbygd

Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan

19950006
19910005
20050011
20120002
19870004

3

Utbygd

Disposisjonsplan

19850002

Under utbygging
Utbygd
Utbygd

K-delplan.
Ikke regulert
Disposisjonsplan
Bebyggelsesplan

19720004
19920004

Ikke påbegynt
Ikke påbegynt
Utbygd
Utbygd
Utbygd
Under utbygging
Utbygd
Under utbygging
Utbygd
Utbygd

Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan
Disposisjonsplan
Disposisjonsplan
Reguleringsplan
Disposisjonsplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Disposisjonsplan

20050009
20080001
19910007
19820006
19710004
19860003
19670001
20090005
20100003
19730003

SUM

68

Vauldalen
Kommunedelplan for
Vauldalen
Disp. plan Vauldalen
Del av 95/1

28*
25
1

SUM

54

Hitterdalen - Røros
Heia, Hitterdalen
Tomtebo
Del av 132/178, Harssjøen
Brattlia Nedre, 47/3
Harssjøen Nordre, 132/173
Korstjønnrøsta, 132/182
Kommandantvold, 132/194
Rådlauslia, 132/226
Mattislia, 132/197
Kvaksvolden, 132/220

9
2
2
1
1
3
1
3
2
1

SUM

25
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Hådalen
Pinstivollen, 58/20
Del av Krog-Rya, 48/3,4
Rismoen Hyttefelt, 49/2
Synnervika Hytteområde

4
2
17
2

SUM

25

Utbygd
Utbygd
Ikke påbegynt
Utbygd

Bebyggelsesplan
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan
Reguleringsplan

20090003
19920005
20120003
19900002

SUM – REGULERT TOMTERESERVER FRITIDSBOLIGER
Delplan område Røros sentrum
*Inkludert 124 i k-delplan, ikke regulert
212
Resten av kommunen
*Inkludert 28 i k-delplan, ikke regulert
365
Totalt
*Inkludert 152 i k-delplan, ikke regulert
577
*Tallet er stipulert fordi reguleringsplan mangler. Gjelder kun innenfor
kommunedelplanområde Røros sentrum og kommunedelplanområde Vauldalen.
Det er ubebygde tomter innenfor godkjente reguleringsplaner, bebyggelsesplaner,
disposisjonsplaner, samt stipulert utbyggingsomfang innenfor kommunedelplan for Røros
sentrum og kommunedelplan for Vauldalen som er telt.
Ikke utnyttede utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel for Røros fra 1994 er ikke telt
fordi disse områdene i mindre grad er sikret for utbyggingsformål. Flere andre myndigheter
med ansvar for arealdisponering har signalisert at det må foretas en gjennomgang /
miljørevisjon av gjeldende arealdel før ny utbygging i henhold til planen kan finne sted.
Det er ikke tatt hensyn til eier på de ubebygde tomtene. Det innebærer at tomter som er solgt
av grunneier men som ennå ikke er bebygd, inngår i oversikten.
Ubebygde tomter utenfor regulerte områder og områder omfattet av kommunedelplan er ikke
telt og inngår ikke i oversikten.
NB! Opptellingstidspunkt er ca. 1.juni 2014, dvs. at byggesesongen 2014 ikke er medregnet
og at trekkes fra et estimat over hva som har medgått av regulerte tomter for sesongen 2014.
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