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Revisjon 01. Dato: 07.03.2019 
Revisjonen gjelder: 
Viser til kommunestyrets vedtak av detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS i sak 
19/28, 07.03.2019.  
 
Planbeskrivelsen er ikke endret etter sluttvedtak av planen. Alle illustrasjoner i planbeskrivelsen 
viser derfor det opprinnelige planområdet og plankartet som ble fremmet til 1. gangs behandling. 
Endringen av plankart og bestemmelser er gjort som et resultat av dialog med Fylkesmannen for å 
finne en løsning på innsigelsen som ble fremmet. Sluttvedtaket medfører derfor en utvidelse av 
planområdet mot nordøst, for å inkludere to nye områder for vann- og avløpsanlegg (BAV2 og 
BAV3).  
 
Sluttvedtaket er som følger:  
Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 detaljreguleringsplan for 
Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS. Vedtaket gjelder udatert plankart som viser BAV2 og BAV3, VA-
plankart datert 01.02.19. og bestemmelser datert 28.09.18. med følgende endringer: 
 
I plankartet:  
Plankartet som viser plassering av BAV2 og BAV3 må dateres før kunngjøring av vedtaket.  
Det vises areal for energianlegg (trafokiosk) slik Oppdal Everk foreslår. 
 
I bestemmelsene: 
 
Formuleringen All matjord skal tas vare på i kulepunkt 2 under pkt. 2.1. i bestemmelsene erstattes 
med:  
All matjord skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal brukes til 
jordbruksproduksjon i nærområdet. 
 
Under pkt. 4.1. i bestemmelsene tas inn et nytt kulepunkt med overskrift Faresone – 
høyspenningsanlegg. Kulepunktet får følgende ordlyd: 
 
I området som i plankartet er vist som faresone – høyspenningsanlegg, tillates ikke utført andre 
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Vedlegg: 

 
  

byggetiltak enn det som er nødvendig for energiforsyningen i området.  
Pkt. 5.2. i bestemmelsene får følgende ordlyd: 
 
Pkt. 5.2. Før brukstillatelse gis (felt BN) skal det foreligge: 
• Konsesjon for uttak av grunnvann 
• Akvakulturkonsesjon 
• Utslippstillatelse 
• Byggetillatelse 
 
Før det gis byggetillatelse skal det foreligge en faglig utredning som viser at risikoen for smitte, 
rømning og utslipp fra anlegget er meget lav. Utredningen utarbeides i samråd med Fylkesmannen. 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt, jfr. saksframlegg og vedtak i sak 
18/79 i bygningsrådet. 
 

- Vedtatt plankart, datert 07.03.2019  
- Bestemmelser, revisjon 01, datert 07.03.2019  
- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
- VA-plankart, datert 01.02.19 
- Referat fra oppstartsmøte, datert 28.09.2016 
- Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn – KU- forskriftens vedlegg III, av 

Siv. agric Ola Fjøsne 
- Varsel om planoppstart, av Siv.agric Ola Fjøsne, datert 02.01.2017 
- Kopi av innkomne merknader til planoppstart 
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1.  BAKGRUNN 
 
Planforslaget er utarbeidet av Plankontoret på vegne av forslagstiller Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av et landbasert oppdrettsanlegg og 
slakteri for ørret med tilhørende infrastruktur. Planarbeidet vil også gjøre rede for virkningene 
planforslaget kan ha for miljø og samfunn og foreslå eventuelle avbøtende tiltak.  
 
Parallelt med arbeidet med reguleringsplanen, har det blitt utarbeidet ulike utredninger og søknader. 
Søknader som angår selve næringsvirksomheten, stiller krav til dokumentasjon som ikke 
nødvendigvis berører arbeidet med detaljreguleringsplanen etter plan- og bygningsloven.  
 
Det er gjennomført prøvepumping av to produksjonsbrønner nord for Skoremsbrua. Ut fra 
resultatene fra hydrogeologiske forundersøkelser og prøvepumping av de to brønnene, er det søkt 
NVE om konsesjon for uttak av grunnvann (Konsesjonssøknad for uttak av grunnvann til Oppdal 
Fjellmat og Fjellfisk AS, av Asplan Viak AS. Utgave 2, 30.4.2018). Utredningene gjort i denne 
sammenhengen blir også brukt som en del av grunnlaget for å beskrive de miljømessige 
konsekvensene i reguleringsplanen. 
 
Søknad om konsesjon for akvakulturanlegget vil bli utarbeidet etter at NVE har godkjent 
konsesjonssøknaden for uttak av grunnvann og reguleringsplanen er vedtatt. Fylkeskommunen har 
tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturtillatelser. Her vil også 
Fylkesmannens miljøvernavdeling, Norges vassdrags- og energidirektorat og Mattilsynet ivareta sine 
forvaltningsansvar. Et vilkår for å få tillatelse til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt 
utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er Fylkesmannen som gir slike utslippstillatelser. Det 
blir også stilt krav til avfallshåndtering og kjemikaliebruk.  
 

2. PLANPROSESSEN 
 
2.1 Oppstart  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, ble planspørsmålet tatt opp i møte med Oppdal 
kommune 28.9.16. Her ble planavgrensning og øvrige rammer for planarbeidet drøfta og avklart. Siv. 
agric. Ola Fjøsne var da engasjert til å starte opp arbeidet med detaljreguleringsplanen, og stilte i 
møtet sammen med tiltakshaver. 
 
For å kunne avgjøre om det er behov for utarbeidelse av planprogram (pbl § 4-1) og egen 
konsekvensutredning (pbl § 4-2), ble det stilt krav fra kommunens side om at tiltakshaver skulle 
utarbeide en vurdering av planområdet etter KU-forskriftens vedlegg III mht. vesentlige virkninger for 
mijø og samfunn. Denne skulle forelegges kommunen for vurdering.  
 
Ola Fjøsne har på vegne av tiltakshaver laget en vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn - KU-forskriftens vedlegg III. Konklusjonen i denne vurderingen er at "man ikke kan se det er 
nødvending med planprogram og full konsekvensutredning av tiltaket." I etterkant av dette, har 
forskrift om konsekvensutredninger gjennomgått en revisjon, med virkning fra 1.juli 2018.  
 
Kommunen har samtykket i denne konklusjonen, og mener at det er tilstrekkelig at de ulike 
miljømessige konsekvensene blir grundig belyst i planbeskrivelsen. 
 
Plankontoret ble i 2018 engasjert av Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS til å videreføre arbeidet med 
reguleringsplanen. 
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2.2 Kunngjøring av oppstart 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på kommunens hjemmeside og i avisa Opdalingen den 
02.01.17. Det ble  sendt brev/e-post med varsel om oppstart av planarbeidet til berørte grunneiere, 
naboer, sektormyndigheter. I tillegg til oppstartsvarslet, ble sektormyndigheter forelagt «Vurdering 
av vesentlige virkninger for miljø og samfunn - KU-forskriftens vedlegg III» av Ola Fjøsne. 
 
Frist for innspill ble satt til 01.02.17. Tabellen under gir oversikt over merknader som har kommet 
inn.  
 

Innspill i forbindelse med oppstart av 
planarbeidet 

Vurdering og kommentarer 

NVE, brev 2.2.17 epost 27.4.17 
 
Mener det må utarbeides en 
konsekvensutredning, etter forskrift om 
konsekvensutredninger §2, da nytt 
utbyggingsområde overskrider 15 dekar.  
Mener tiltaket vil få «vesentlig virkning for 
miljø og samfunn» jfr. forskriftens vedlegg III, 
da tiltaket er lokalisert ved Driva, som er et 
varig verna vassdrag.  
 
 
 
 
 
 
Mener også det må beskrives nærmere 
hvordan vassdraget kan bli berørt av uttak av 
grunnvann og evt. utslipp av produksjonsvann, 
anslått volum mv. Dersom driften innebærer 
aktiviteter ut over produksjon av fisk, som 
slakting og videreforedling, må også 
konsekvensene av dette for vannforbruk og 
håndtering av vann/utslipp, beskrives 
nærmere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ny forskrift om konsekvensutredninger trådte i 
kraft 1.7.17, og opphever den absolutte grensen 
på 15 dekar. Viser til vedlagte dokument 
«Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, av Ola Fjøsne. Her foretas en 
gjennomgang av KU-forskriftens vedlegg III, med 
oppfølging av viktige punkter. Oppdal kommune, 
som ansvarlig planmyndighet, har gjennomgått 
dokumentet, og funnet at de temaene som har 
innvirkning på miljø og samfunn vil kunne bli 
tilstrekkelig belyst i planbeskrivelsen. 
Planprogram og en egen konsekvensutredning 
vil ikke være nødvendig.  
 
Driva er vernet mot kraftutbygging. Det er en 
forutsetning for tiltaket at det ikke medfører 
rømming av fisk eller spredning av sykdom fra 
anlegget. Viser til vedlagte ROS-analyse, der 
konsekvensene av planforslaget for Driva og for 
villaksen er utredet. Disse forholdene blir også 
belyst og behandlet gjennom tillatelser til 
tiltaket gitt gjennom annen særlov enn plan- og 
bygningsloven. Utslipp av produksjonsvann 
håndteres gjennom søknad om utslippstillatelse, 
der alle forhold av betydning for denne 
behandlingen blir redegjort for.  
 
Det vises til konsesjonssøknad for uttak av 
grunnvann, datert 30.4.18, av Asplan Viak. Som 
grunnlag for søknaden er det gjennomført 
hydrogeologiske forundersøkelser og  
prøvepumping av to produksjonsbrønner i 
området. Konklusjonen er at grunnvannsuttaket 
ikke vil medføre særlig varige ulemper verken i 
nærliggende overflatevann/vassdrag, for natur-
/kulturverdier eller naturressurser.  
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NVE viser til forskriftens vedlegg III, bokstav k 
(risiko for alvorlige ulykker, ras, skred, flom). 
Forholdet til flomfare med beskrivelse av evt. 
nødvendig avbøtende tiltak må utredes av 
fagkyndige. Her må det tas hensyn til forventet 
2 % økning i vannføring og dimensjonerende 
flomhendelse for tiltaket vil være 200-års flom. 
 
 
 
Det må også utredes vedr. kravene i 
vannforskriften, om at økologisk tilstand i 
vannforekomsten minimum skal opprettholdes 
og ikke forverres. Dette vil særlig være knyttet 
til forholdet til utslipp fra produksjonen i 
anlegget.  
 
 
 
 
 
 
Det må også utredes forholdet til 
konsekvensene for det varig verna vassdraget 
Driva (allmenne interesser) bla. ivaretakelse av 
kantvegetasjon med evt. nødvendige 
avbøtende tiltak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mener det må utarbeides et planprogram for 
tiltaket, der utredningstemaene nevnt over 
inngår.  

 
Viser til vedlagte ROS-analyse, der flomfaren er 
utredet. Området er klarert for flomfare 
gjennom vurdering av NVE (epost Per Ludvig 
Bjerke 27.4.17) med bakgrunn i rapport 
«Hydraulisk analyse i forbindelse med tiltak i 
Driva nedstrøms Skoremsbrua», utført av NVE, 
2014.  
 
 
 
Anlegget er et lukket anlegg, der grunnvann 
slippes inn og utslipp går i et 
jordfiltrasjonsanlegg. Viser til vedlagte ROS-
analyse, der dette er beskrevet nærmere. Øvrige 
forhold som berører utforming og drift av 
oppdrettsanlegget blir ivaretatt gjennom 
tillatelser gitt med grunnlag i annen 
særlovgivning, som akvakulturloven og 
forurensningsloven. Dette krever klarering etter 
andre lovverk ut over plan- og bygningsloven og 
skal ikke behandles i reguleringsplan.  
  
Viser også til vedlagte dokument «Vurdering av 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, av 
Ola Fjøsne. Her foretas en gjennomgang av KU-
forskriftens vedlegg III, med oppfølging av viktige 
punkter, blant annet hensyn til friluftsliv og 
allmennhetens tilgang til verdifulle 
naturområder. Oppdal kommune har i 
oppstartsmøtet ikke satt en absolutt 100 meters 
byggegrense. Men skriver følgende: Bebyggelsen 
må plasseres så langt fra Driva som mulig. Det er 
viktig å beholde et vegetasjonsbelte langs elva. 
Driva er et nasjonalt laksevassdrag som i minst 
mulig grad må påvirkes.  
Det foreslås regulert en turveg og hensynsone 
for bevaring naturmiljø med bestemmelser som 
ivaretar disse forholdene.  
 
Behovet for planprogram er vurdert av Oppdal 
kommune som ansvarlig planmyndighet. Det vil 
ikke være behov for planprogram. Alle de 
relevante temaene vil bli tilstrekkelig og grundig 
belyst i planbeskrivelsen og ROS-analysen. 

Mattilsynet, brev 1.2.17 
 
Mattilsynet har følgende planfaglig krav: 
Selv om tiltaket ligger ca. 1200 meter 
oppstrøms beskyttelsessonen til Oppdal 

 
Det vises til konsesjonssøknad for uttak av 
grunnvann, datert 30.4.18, av Asplan Viak. Som 
grunnlag for søknaden er det gjennomført 
hydrogeologiske forundersøkelser og  
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Sentrum vannverk må det dokumenteres at 
tiltaket ikke kan påvirke vanntilsiget / 
kapasiteten til den kommunale 
vannforsyningen. I det ligger også økt behov 
for vannuttak i fremtiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det må også dokumenteres at planlagt 
aktivitet og utslipp av alle slag ikke kan påvirke 
vannkvaliteten til råvannskildene til Oppdal 
Sentrum vannverk. Det gjelder både akutte 
utslipp, uønskede hendelser og akkumulert 
forurensning (f. eks. økt organisk belastning 
eller næringssalter, utslipp av kjemiske agens 
og andre uønskede forbindelser / 
mikroorganismer etc.). Gjelder utslipp både til 
vassdrag og til grunnen.  
 
 
 
Kartlegge om det eksisterer private 
vannforsyninger i eller i nærheten av 
planområdet som kan tenkes å bli berørt av 
tiltaket.  
 
 
 
 
 
 
Mattilsynet gir følgende planfaglige råd, som 
gjerne kan beskrives i reguleringsplanen – eller 
vises til som rekkefølgekrav hvis naturlig:  
1. Mattilsynet vil stille krav om at inngående 

vann og utgående vann skal desinfiseres 
med en metode som sikrer mot overføring 
av sykdommer.  

prøvepumping av to produksjonsbrønner i 
området. Viser til vurdering av Oppdal vannverk, 
punkt 3.9. Det er ingen fare for at et 
grunnvannsuttak til Oppdal Fjellmat og Fjellfisk 
AS skal kunne innvirke på grunnvannsanlegget til 
Oppdal kommune, da disse to 
grunnvannsanleggene ligger i hvert sitt 
grunnvannsmagasin. Kapasiteten ved 
produksjonsbrønnene er svært god, og 
vannkvaliteten tilfredsstiller drikkevannskvalitet. 
Dette vil kunne dekke vannbehovet også til 
slakteri og øvrig drift utenom oppdrettsanlegget. 
Det vil ikke bli behov for tilknytning til det 
kommunale vannverket.  
Teknisk utvikling har også medført at beregnet 
utslipp etter produksjonene er betraktelig 
redusert fra de første anslagene på 60-70 
liter/sekund til ned mot rundt 5 liter/sekund. 
Dette reduserer vannbehovet samt 
utslippsvolumet til anlegget.  
 
Anlegget skal bygges i henhold til nasjonal 
standard (NS 9416) og foreslås tilkoblet det 
kommunale avløpsanlegget innenfor 
planområdet. Det er foreslått 
rekkefølgebestemmelser i planen som stiller krav 
til at utslippstillatelse må være gitt før 
oppdrettsanlegget kan tas i bruk. Øvrige forhold 
som berører utforming og drift av 
oppdrettsanlegget blir ivaretatt gjennom 
tillatelser gitt med grunnlag i annen 
særlovgivning, som akvakulturloven og 
forurensningsloven  
 
Tas til etterretning. Forholdet er kartlagt 
gjennom konsesjonssøknad for uttak av 
grunnvann, datert 30.4.18, av Asplan Viak. Det 
finnes ingen nærliggende brønner i området. 
Tronda vassverk har vannledning gjennom 
anlegget, denne må legges om i samarbeid med 
vannverket. Dette vil bli ivaretatt gjennom 
rekkefølgebestemmelser som sikrer omlegging 
før igangsettingstillatelse gis.  
 
De planfaglige rådene tas til orientering.  
Punkt 1.-7. berører forhold rundt drift av 
anlegget, og ivaretas i all hovedsak gjennom 
annen særlovgivning enn plan- og 
bygningsloven. Forhold som berører 
vannkvalitet, smittefare og rensing ivaretas også 
av rekkefølgebestemmelser i planen. Disse stiller 
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2. Flomsikring må være slik at det ikke kan 
komme ubehandlet vann inn i anlegget. 
Flom skal heller ikke påvirke 
infiltrasjonsanlegget for avløpsvann slik at 
effekten blir usikker.  

3. Sikring mot rømming er i utgangpunktet 
Fiskeridirektoratet sitt område, men er 
også viktig i forhold til risiko for spredning 
av smitte til vassdraget.  

4. Avløp fra slakteriet skal også desinfiseres 
med godkjent metode før utslipp. Krav til 
rensing utover det må stilles av andre 
myndigheter.  

5. Anlegget må kunne forsynes med 
tilstrekkelig mengder vann av 
drikkevannskvalitet til slakteriet.  

6. Synliggjøre i planen at de aktuelle 
nasjonale målsettingene i «Nasjonale mål 
for vann og helse» blir ivaretatt.  

7. Mattilsynet minner om plikten til 
plangodkjenning av vannforsyningssystem 
som er dimensjonert for 
drikkevannsproduksjon på minst 10 m3 pr. 
døgn, eller skal forsyne en eller flere 
sårbare abonnenter, jf. 
drikkevannsforskriften § 18 
Plangodkjenning.  

 

krav til at utslippstillatelse må foreligge før 
anlegget kan tas i bruk.  
 
De miljømessige konsekvensene av tiltaket 
beskrives i planen, sammen med ROS-analysen. 
For øvrig vises til vurderinger og kommentarer 
gitt til punktene over.   
 
Flomsikring er beskrevet under vurdering av 
innspill fra NVE og vedlagte ROS-analyse. 

  

Sør-Trøndelag fylkeskommune, brev 23.1.17 
 
Som regional vannmyndighet ber 
fylkeskommunen om at planen må utredes 
etter vannforskriften, fastsatte miljømål og 
krav til opprettholdelse eller forbedring av 
miljøtilstand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkeskommunen er som myndighet for 
forvaltning av innlandsfisk opptatt av å 
redusere risiko for spredning av fiskearter og 
fiskesykdommer. 
 
Bevaring av kantvegetasjon vil være et viktig 

 
 
Viser til vedlagte ROS-analyse, der 
konsekvensene av planforslaget er vurdert etter 
vannforskriften. Viser til vurdering og 
kommentar til innspill fra Mattilsynet og NVE, 
med foreslått rekkefølgebestemmelse i planen 
der utslippstillatelse må være gitt før 
ferdigattest gis.  
 
Øvrige forhold som berører utforming og drift av 
oppdrettsanlegget blir ivaretatt gjennom 
tillatelser gitt med grunnlag i annen 
særlovgivning, som akvakulturloven og 
forurensningsloven.   
  
Viser til vurdering av innspill fra Mattilsynet, som 
også har innspill vedr. spredningsrisiko. Disse 
forholdene ivaretas også i søknader og tillatelser 
gjennom annet særlovverk. 
 
Til etterretning. Ivaretas i bestemmelsene og 
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punkt i det videre planarbeidet.  
 
 
 
 
 
Det må sikres nok arealer for 
infiltrasjonsanlegg, hvor det må tas høyde for 
200-års flom og andre uforutsette hendelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er ikke registrert automatisk fredede 
kulturminner i området. Viser til 
kulturminneregistret, og vurderer det som 
relativt liten risiko for at planen vil komme i 
konflikt med verdifulle kulturminner.  
 

gjennom foreslått turveg og hensynsone for 
bevaring naturmiljø langs Driva. Hensynssone 
foreslås mellom ny veg og elva, samt mellom 
dyrkamarka og elva,  et område opp mot 115 
meter bredt.  
 
Det vises til konsesjonssøknad for uttak av 
grunnvann, datert 30.4.18, av Asplan Viak, samt 
rapport «Hydraulisk analyse i forbindelse med 
tiltak i Driva nedstrøms Skoremsbrua», utført av 
NVE, 2014. Anlegget vil bli utformet og plassert 
slik at det ikke vil bli påvirket av en 200-årsflom. 
Det vil bli benyttet kommunes infiltrasjonsanlegg 
for avløpsvannet fra anlegget.  
 
Andre uforutsette hendelser er vurdert og 
beskrevet med eventuelle avbøtende tiltak i 
ROS-analysen. 
 
Tas til etterretning.  

Statens vegvesen, brev 27.1.17 
 
Planen må foreslå tiltak for å forbedre 
avkjørselen mellom Sætrumsmovegen og Fv. 
520. Sikttrekanter må reguleres inn i planen. 
 
Det er ønsker om at avkjørselen fra Fv. 520 til 
den private vegen Sætrumsmovegen skal forbli 
uendret, men sikt og utforming må forbedres. 
For avkjørsler fra fylkesveg er det krav om at 
de skal være godt avgrenset og plassert i en 
tilnærmet 90°-vinkel på fylkesvegen. Mot nord 
er vinkelen på avkjørselen mindre enn dette, 
samtidig som at avkjørselen er noe utflytende. 
 

 
 
Tas til etterretning. Sætrumsmovegen foreslås 
omlagt på en strekning rundt 320 m der vegen 
legges nærmere Driva. Den omlagte vegen 
foreslåes ført rettvinklet inn på fylkesvegen. 
Dette er beskrevet ytterligere under kap. 5.2.4.   
 

Oppdal Everk, epost 17.2.17. 
 
Ber om at bestående høyspentlinjer blir 
markert i kartet i planen. Etablering av 
jordkabler gjennom planområdet anses som 
nødvendig. 
 
Dersom planen skal inneholde plassering av 
trafokiosk (er) og kabeltraseer, må Oppdal E-
verk kontaktes for planlegging. 

 
 
Tas til etterretning. Strømledning skal legges i 
kabel i grunnen, som også er angitt i 
bestemmelsene. 
 
Tas til etterretning. Det vil bli etablert 
trafostasjon i selve produksjonsbygget med eget 
strømaggregat for nødstrømsløsning i tilfelle 
strømbrudd. Det er derfor ikke avsatt egne 
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 arealer til etablering av ny trafo.  
Sametinget, brev 6.1.17 
  
Ser det som lite sannsynlig at det finnes 
automatisk freda, samiske kulturminner  
tiltaksområdet. Minner likevel om den 
generelle aktsomhetsplikten som bør nevnes i 
reguleringsbestemmelsene.  
 

 
 
Tas til orientering. Det er ikke tatt inn 
bestemmelser om aktsomhetsplikten, da disse 
forholdene blir ivaretatt av annen særlov. På 
denne måten vil bestemmelsene framstå mer 
oversiktlig og ryddig.  

Direktoratet for mineralforvaltning, brev 
11.1.17 
 
Gjør oppmerksom på at det ligger en 
grusforekomst av lokal verdi fra Skoremsbrua 
og nordover mot Sætrin. Det har tidligere vært 
et grustak ved Sætrin som nå er nedlagt. 
Forekomsten er ikke tatt med i vurderingen 
etter KU-forskriftens vedlegg III, men det 
meste av den ligger under dyrka mark.  
 

 
 
 
Tas til orientering. Grus- og pukkforekomster er 
nærmere beskrevet under virkninger av 
planforslaget, kap. 6.2. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, brev 15.2.17 
 
Fylkesmannen mener det bør utarbeides et 
planprogram med konsekvensvurdering for 
planen.  
 
 
 
 
Fylkesmannen etterlyser en nærmere 
redegjørelse for selve arealbehovet og en 
vurdering av alternativer som ikke berører 
dyrka mark. Har ingen innvendinger mot 
plassering av selve brønnområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker en utredning av hvordan evt. 
klausulering av areal vil påvirke 
landbruksvirksomheten i området. Legger til 
grunn at evt. driftsmessige begrensninger for 
landbruket begrenses til et minimum, og at 
behovet for evt. begrensinger begrunnes 
konkret. 
 
I vurderingen etter KU-forskriftenes vedlegg III 

 
Viser til uttalelse fra NVE med vurdering. Oppdal 
kommune, som ansvarlig planmyndighet, har 
etter nærmere vurderinger og etter ny, revidert 
forskrift om konsekvensvurderinger av 1.7.17, 
funnet at planprogram og egen 
konsekvensutredning ikke er nødvendig.  
 
 
Det er gjort vurdering av andre lokaliteter enn 
foreslått planområde. I en tidlig fase ble det 
undersøkt mulighetene for et 20 dekar stort 
næringsareal på Industriområdet, øst for 
jernbanen i Oppdal sentrum. Dette viste seg å 
være dårlig egnet da det ikke var tilstrekkelig 
grunnvannstilgang i området.  
 
Tiltaket vil beslaglegge ca 4 dekar dyrka mark. 
Matjorda her vil bli flyttet og tatt vare på, noe 
som også fastsettes i bestemmelsene.  
 
Tas til etterretning. Viser til konsesjonssøknad 
for uttak av grunnvann, Asplan Viak, 2.utgave, 
30.4.18. Forslag til klausuleringsplan er 
beskrevet punkt 2.6, og grunnvannuttakets 
påvirkning for landbruksvirksomheten er 
utredet, punkt 3.7.  
 
 
Viser til konsesjonssøknad for uttak av 
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skrives det at det i det videre arbeidet skal 
dokumenteres at de installasjonene som 
planlegges skal oppfylle kravene i ordningen 
for nasjonale laksevassdrag og nasjonale 
laksefjorder. Dette mener Fylkesmannen er 
positivt og bør tas inn i 
konsekvensutredningen.  
 
 
 
 
 
 
 
I tillegg til dette anbefaler Fylkesmannen en 
utredning av følgende temaer:  
 
1. Risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller 

flom som kan utgjøre en stor fare for 
rømming eller forurensning ut mot 
vassdraget. ROS-analysen skal også 
vurdere risiko og sårbarhet ved endret 
arealbruk med dagens forutsetninger, 
samt hvordan fremtidig klimaendringer 
eventuelt vil påvirke tiltaket.  

2. Ved evt. andre aktiviteter enn oppdrett 
som slakteri og videreforedling, bør 
konsekvensene av håndtering av vann og 
avløp, avfall og restprodukter som slam og 
ensilasje vurderes nærmere.  

3. Sikringstiltak langs elva bør utredes. Vi 
henviser også til vannressursloven 
angående bevaring av kantvegetasjon.  

4. Konsekvensene av uttak av skog både med 
hensyn til flom og biologisk mangfold må 
vurderes.  

5. Det bør legges vekt på å få utredet aktuelle 
alternativer som har en annen lokalisering, 
andre tekniske løsninger eller en annen 
utforming.  

6. Det bør også utredes hva konsekvensene 
er for grunnvann og naturmangfold og om, 
eller hvordan de blir berørt av 
grunnvannstapping. I forhold til uttak av 
grunnvannet vises det til vannressursloven 
§ 44 at uttak av grunnvann skal begrenses 
til det grunnvannsmagasinet tåler.  

7. Støy pga økt trafikk og drift av anlegget bør 
utredes.  

8. Miljøbelastningen av driften og en 
vurdering av tiltak for mer effektiv 

grunnvann, Asplan Viak, 30.4.18. 
Grunnvannsuttaket vil ikke medføre større 
ulemper verken i vassdraget eller for natur- eller 
kulturverdier. Tiltaket er vurdert i forhold til 
Naturmangfoldlovens §§8-12,  og særlig i forhold 
til Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag, Lov om laksefisk og 
innlandsfisk mv. og etter forskrift om rammer for 
vannforvaltningen (Vannforskriften). 
 
Viser også til vurderingene som er gjort i 
forbindelse med innspill fra NVE og Mattilsynet 
over.   
 
Tas til etterretning. Planen inneholder ROS-
analyse med beskrivelse av avbøtende tiltak.  
1. Viser til vedlagte ROS-analyse og vurdering 

av klimatilpasninger. Det er liten risiko for 
alvorlige ulykker, ras, skred eller flom ved 
anleggets beliggenhet.  

2. Håndtering av vann, avløp, avfall mv vises til 
vurderinger i forbindelse med innspill fra 
NVE og Mattilsynet over.   

3. Kantvegetasjon ivaretas i bestemmelsene og 
gjennom foreslått hensynsone for bevaring 
naturmiljø og turveg langs Driva. 

4. Viser til vurdering av miljøinteressene samt 
ROS-analysen. Vedr. flom vises til 
vurderingene gjort ifb innspill fra NVE, 
Mattilsynet og fylkeskommunen. 

5. Plassering på industriområdet øst for 
jernbanen og Oppdal sentrum er vurdert, 
men er forkastet på grunn av mer usikre 
grunnvannsforekomster. Dette 
næringsområdet ligger med stabil 
vannforsyning av tilfredsstillende kvalitet, og 
nærhet til E6 for utkjøring av videreforedlet 
fisk. Det er også for øvrig lite virksomhet 
som vil komme i konflikt med 
oppdrettsanlegget. 

6. Viser til konsesjonssøknad for uttak av 
grunnvann, Asplan Viak, 30.4.18.   

7. Selve anlegget er støysvakt, og tiltaket vil 
medføre lite støy. Noe økt trafikk må 
påregnes ved diverse transport og ved 
utkjøring av fisk. Det er beregnet i snitt 12  
trailerlass per uke, som ikke vil få særlig 
negative konsekvenser mht støy.  

8. Til etterretning. Tiltaket er vurdert i forhold 
til Naturmangfoldlovens § 12 - 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
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energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging.   

9. En helhetlig utredning av tiltakene på 
verna vassdrag og laksevassdrag Driva: 
eksisterende kunnskap om biologisk 
mangfold i området bør framskaffes, og 
saken må vurderes i forhold til prinsippene 
i naturmangfoldloven, lakse- og 
innlandsfiskloven og vannforskriften. Det 
bør også vurderes eventuelle avbøtende 
tiltak. Konsekvensene for laksefiskens og 
andre ferskvannsorganismers økologiske 
funksjonsområde skal dokumenteres.  

 
 
 
 
 
 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er 
en veiledende uttalelse, endelig uttalelse 
kommer når planen sendes ut på høring.   

9. Til etterretning. Tiltaket er vurdert i forhold 
til  
- Naturmangfoldlovens §§8-12.  
- St.prop. nr. 3- om vern av villaksen og 

ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag,  
- Vannforskriften og de miljømål som er 

satt for Drivavassdraget 
- Viser også til vurderinger i 

konsesjonssøknad for uttak av 
grunnvann, Asplan Viak, 30.4.18. 
Anlegget for øvrig er et lukket anlegg. 
Det er en forutsetning for tiltaket at det 
ikke medfører rømming av fisk eller 
forurensing av vassdraget. Anleggets 
øvrige utforming, drift og håndtering av 
gråvann krever tillatelser gitt gjennom 
forurensningsloven,  akvakulturloven 
samt avfallsforskriften.  
 

Til orientering.  
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3. GJELDENDE PLANER   
3.1 Kommuneplanens arealdel 

Deler av planområdet er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel 2014 – 2025, 
vedtatt 05.03.2015. Næringsområdet har bestemmelser om maks 70 % BYA, og at   
minimum 10 % av tomtearealet skal opparbeides som grøntareal. Øvrige deler av 
planområdet er av satt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, og  LNFR areal for 
spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv. 
 
Store deler av planområdet ligger innenfor hensynsone H560 (skravur) for bevaring 
naturmiljø, som omfatter 100-metersbeltet langs Driva, som er et varig verna vassdrag.  
Følgende retningslinjer gjelder innen hensynsonen:  
 
Hovedtrekkene i landskapet må søkes opprettholdt. Inngrep som endrer forholdene i 
kantvegetasjonen langs vassdraget og i de områdene som oppfattes som en del av 
vassdragsnaturen, bør unngås. Inngrep som enkeltvis eller i sum medfører endringer av en 
viss betydning i selve vannstrengen, bør unngås. Leveområder for truede planter- og 
dyrearter og mindre områder med store verneverdier skal hensyntas.  
 

 
Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel med rød strek som skisserer planområdet.  
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3.2 Reguleringsplan 

 

Kartutsnitt fra www.oppdal.kommune.no som viser planomriss i rød strek og gjeldende 
reguleringsplaner i området rundt. 
 
Det foreligger ikke reguleringsplan for det aktuelle området, men planen grenser i sør og vest mot 
gjeldende reguleringsplaner: 
• Parsell ved Skorems brua, PlanId 2008001, vedtatt 21.6.2010. Planen inneholder tre tomter for 

fritidsbebyggelse. Kartutsnittet nedenfor viser planområdet med adkomst der Moaveien møter 
Båggåstrondveien i dag. Planforslaget grenser inn mot Båggåstrondvegen, fra vest.  

 

http://www.oppdal.kommune.no/
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• Boligområde på Driva og erosjonssikring Skoremsbrua –Driva, PlanId: 2016010, vedtatt 
09.01.2017. Her er Driva regulert til  formål 6001, Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone. Langs elvekanten er det regulert inn en flomvoll, men bestemmelsene knyttet til 
formålet er unntatt rettvirkning: «For å hindre at flomvollen ødelegges av flom kan elveør tas ut 
eller flyttes i vassdraget. Uttak og flytting av elveør kan skje etter tillatelse fra kommunen, i 
samråd med Fylkesmann og NVE. Masseuttak skal hensynta de verdiene som vassdragsvernet og 
nasjonalt laksevassdrag representerer.»  
 
Planforslaget foreslås inn til det arealet som er vist til flomvoll i reguleringsplanen. Ny plan vil da 
erstatte denne delen av gjeldende reguleringsplan, og restriksjonene for sonen i elva videreføres 
i bestemmelsene.  
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4. PLANOMRÅDET 
 

Kartutsnittet til venstre viser planområdets 
beliggenhet markert med svart sirkel, rundt 9 km 
sør for Oppdal sentrum. 
 
 
Illustrasjonen under viser avgrensning av 
planområdet. Planområdet har blitt noe justert i 
forhold til varsel om oppstart, etter at søknad om 
konsesjon for uttak av grunnvann ble utarbeidet. 
Her danner klausuleringssonene for 
grunnvannsuttaket grunnlaget for de ytre 
plangrensene. Området omfatter nå deler av 
elvestrengen av Driva og samt eiendommen 
gnr/bnr 53/1, som ligger på ei øy i elva.   
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4.1 Omfang og beliggenhet 
Planområdet utgjør om lag 404 daa og er lokalisert nord for Skoremsbrua, ved tettstedet Driva, rundt 
8 km sør for Oppdal sentrum. Området ligger mellom elva Driva og Sætrumsmovegen ved Fv 6522 
(tidligere Fv 520), Båggåstrondvegen. Området der oppdrettsanlegget er planlagt lokalisert ligger på 
høydekote 528 moh. 
 
Området består av arealer på følgende gårds- og bruksnummer 
 

Gnr/bnr Beskrivelse 
44/1 Skogteig ned mot Driva lengst nord i planområdet. 
5072 Et område i selve vannstrengen av Driva, lengst nord. 
53/1 Øy i Driva, berørt pga klausuleringssone 2. 
54/1 Skogteig langs og delvis ut i Driva, Berøres av planlagt brønnområde. 
55/5 Dyrkamark og skog, ned mot foreslått brønnområde og dels litt ut i elva Driva. Berøres 

av traséfor avløpsnett mot kommunalt avløpsanlegg.  
74/1 Størsteparten av foreslått næringsareal, består av skogteig og dyrkamark begge sider av 

Sætrumsmovegen. Fjøs ved bygningsmassen på gnr/bnr 74/5. 
75/1 Skogteig nærmest Båggåstrondvegen, berøres av det planlagte næringsområdet. 

Eiendommen omkranser det kommunale avløpsanlegget. Nedlagt revfarm. Skog og 
dyrkamark på begge sider av Sætrumsmovegen, gårdsbruk rett vest for 
Sætrumsmovegen. 

75/17 Slamlaguna, kommunalt eid renovasjonsanlegg.  
77/1 Gårdsbruk og eiendom med dyrkamark i nordenden av planområdet.  
77/2 Smal eiendomsteig som går fra Båggåstrondvegen ned mot Driva. Beliggenhet i 

nordenden av planområdet, for det meste skog.  

1520/11 Statens vegvesen eier  veggrunn i og langs Båggåstrondvegen. 
 
4.2 Dagens bruk og eksisterende infrastruktur  
Området som er avsatt til næringsområde i kommuneplanen har i dag adkomst både fra 
Sætrumsmovegen og fra en skogsbilveg rett ved elva som leder til en lunningsplass med diverse 
lagret landbruksredskap. Denne skogsbilvegen er også utgangspunkt for en merket tursti som går 
nordover langs elva.  
 
Sætrumsmovegen er en privat veg som går parallelt med Driva, og fungerer som gårdsveg og 
adkomstveg for eiendommene i området. Sætrumsmovegen ligger 110-130 meter fra Driva ved det 
planlagte næringsområdet.  
 
Det ligger et nedlagt masseuttak rundt 200 meter fra Båggåstrondvegen, på vestsiden av 
Sætrumsmovegen. Lenger nord, utenfor planområdet ligger et masseuttak i drift. Massen fraktes ut 
langs Sætrumsmovegen, ut på Bågåstrondvegen.  
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4.3 Bilder fra planområdet 
 

  

Bildet er tatt nordover fra adkomsten rett ved 
Skoremsbrua. Her startet merket tursti langs 
Driva. Vegen går inn til en lunningsplass i det 
planlagte næringsområdet som ligger i 
skogsområdet rett bak turskiltet. 

Bildet tatt sørover mot avkjørsel fra 
Sætrumsmovegen. Sætrumsmovegen må legges 
om lenger ned mot Driva. 

  

Skjæringen ved det gamle masseuttaket viser 
at grunnforholdene i området består av et tynt 
morenelag oppå fast fjell. 

Fossemtunet, rett vest for planområdet. Nedlagt 
gårdsbruk, men dyrkamarka er i drift. Området 
har spredt bebyggelse og gårdsdrift med teiger 
med dyrkamark og skog. 

  

Det kommunale avløpsrenseanlegget som det 
landbaserte oppdrettsanlegget vil bli tilkoblet. 
Vil bli utvidet med flere renselaguner, mot to i 
dagens anlegg. Området er inngjerdet. 

Bekken ved brønnområdet som tidligere var et 
elveløp av Driva, men som nå tørker inn i løpet 
av sommerhalvåret. Bildet er tatt under 
vårløsninga med høy vannstand. 
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Her krysser turstien bekken som ligger ved 
brønnområdet. Turstien blir ikke berørt av 
planforslaget. I bakgrunnen strømanlegget som 
skal forsyne brønnanlegget med elektrisitet. 

En av brønnene for grunnvannsuttak for å oppnå 
stabil vannforsyning til det planlagte 
opprettsanlegget. Som ekstra flomsikring vil 
brønnene bli forlenget noe og mulig forebygd 
med en voll rundt slik at ikke flomvann vil kunne 
påvirke vannkilden. 
 

  

Turstien ved Driva, denne blir ikke berørt av 
det planlagte tiltaket. 

Enkle benker og sittegrupper tilrettelagt ved 
stien langs elva. 

  

Bildet er tatt nordover der driftsvegen ender i 
kanten av dyrkamarka og turvegen går over i sti 
langs elva. Her vil det bli aktuelt å legge om 
traseen for turstien litt nærmere elva fra 
Skoremsbrua og et lite stykke nordover. 
Eksisterende strømledning må legges i kabel i 
grunnen. 

Starten på turvegen/stien går langs driftsvegen 
med diverse materialer og utstyr lagret i 
nærheten. Her vil det bli foreslått å legge stien 
på terrassen lenger ned langs elva i stedet. 
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4.4 Landskap og grunnforhold 
Området for det planlagte oppdrettsanlegget er en skogkledt furumo ved Driva. Området er relativt 
flatt ved elva, med slak stigning vestover. For øvrig preges området av spredt bebyggelse og 
gårdsdrift med teiger med dyrkamark og skog.  
 

 

Det kvartærgeologiske kartet over viser løsmassene i planområdet (www.ngu.no). Planområdet 
er avmerket med svart, stiplet strek, og grunnvannsbrønnene markert med rød strek. Området 
består for det meste av elve- og bekkeavsetning (gul farge). Sand og grus dominerer, materialet 
er sortert og avrundet. Grunnvannsundersøkelsene viser en mektighet av massene på opptil 30 
m. Grønn farge viser morenemateriale. Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. 
De mest typiske formene er elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er 
sortert og rundet.  
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5. PLANFORSLAGET 
Reguleringsplanen består av et plankart med tilhørende bestemmelser som er juridisk bindende for 
arealbruken. Plankartet er vist som utsnitt under kapittel 5.1. Plankart, bestemmelsene og ROS-
analysen følger som vedlagte dokumenter.  

5.1 Arealregnskap 

Planområdet omfatter rundt 404 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang:  
Kode Reguleringsformål Areal m2 
 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
1300 Næringsbebyggelse 42 322 
1541 Vannforsyningsanlegg 1 765 
1542 Avløpsanlegg 3 599 
  

2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

2011 Kjøreveg 6 757 
2019 Annen veggrunn - grøntareal 5 100 
  

3. GRØNNSTRUKTUR 
 

3031 Turveg 2 274 
  

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 

5100 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

71 110 

5200 LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse 216 710 
  

6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 
 

6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 54 116 
  

HENSYNSONER 
 

 RpSikringSone – område for frisikt  
 RpSikringSone – område for grunnvannsforsyning  
 RpBåndleggingSone – område for naturmiljø  
 SUM 403 753 
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5.2 Plankart 

Forslag til plankart er vist på utsnitt på denne siden. Tegnforklaring er vist på neste side. Kartet er 
ikke i målestokk. 
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5.2 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger opp til etablering av et landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret. Her skal det 
produseres fjellørret basert på rogn fra ulike lokale fjellørretstammer for å sikre genetisk variasjon og 
robusthet. Anlegget skal produsere fisk fra rogn via yngel til slakteferdig fisk.  
 
Anlegget skal bygges i henhold til NS 9416 (egen standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk). 
Anlegget vil bli omfattende med en bygningsmasse på  til sammen rundt 18 000 m2. Det vil inneholde 
smolt- og produksjonsanlegg og fôrtanker. Slakteri planlegges som et separat, mindre bygg. Det skal 
også være anlegg for å håndtere slakteavfall og slam. Byggeområder er planlagt slik at 
næringsbebyggelsen avpasses i terrenget og samtidig på trygg grunn i forhold til 200-årsflom med 
gulvnivå på kote 528.  
 
Tekniske anslag over vannforbruket viser maksimalt uttak over året på 500 000 m3/år 
(Konsesjonssøknad for uttak av grunnvann, utg.2, Asplan Viak). Området som planlegges for 
oppdrettsanlegget har en gunstig plassering med stabil tilgang til grunnvann av tilfredsstillende 
kvalitet. Krav til renhet, vannkvalitet og sikker vannforsyning gjør grunnvannsuttak mer egnet til 
formålet enn  å ta vann direkte fra elva. Med bakgrunn i prøveboringer i området er det derfor 
utarbeidet et egen søknad om konsesjon for grunnvannsuttak med tilhørende bakgrunnsinformasjon 
og utredninger.  
 
Bygging av lukket oppdrettsanlegg medfører omtrent like stort utslipp av vann som 
inntak av vann. Teknologisk utvikling har medført en nedskalering av vannforbruket underveis i 



 
25 

planleggingen av prosjektet. Filtrert avløpsvann vil føres til det kommunale avløpsanlegget i området. 
Anlegget har god kapasitet, med det er lagt inn areal for utvidelse av anlegget hvis behov. Etter 
rensing i grunnen vil det til slutt havne i Driva, slik at det ikke vil føre til en særlig endring i 
vannbalansen.  
 
Oppdrettsanlegget er lukket, med mekaniske filte,  slik at rømning til nærliggende vassdrag 
utelukkes. Alt produksjonsvann og avfallsprodukter fra anlegget blir forskriftsmessig håndtert for at 
ikke Driva og villaksen skal bli negativt påvirket. Vannbehandlingen og rensing i grunnen vil til 
sammen gi en meget god barrierehøyde for utslipp av smittestoffer, parasitter, medisinrester etc. til 
Driva. Dette er beskrevet nærmere i ROS-anaysen, under punkt 13. Sårbar fauna/fisk.  
 
Øvrig beskrivelse av planforslaget er under de ulike formålene.  

5.2.1 Næringsbebyggelse (BN) 
Innenfor området foreslått som næringsbebyggelse skal det etableres landbasert fiskeoppdrett med 
tilhørende bygg og anlegg for produksjon, slakting og bearbeiding av fisk. Det vil også bli behov for 
etablering av kontorer og laboratorium. Anlegget vil også inneholde et område for mekanisk filtrering 
og tromling av partikler og slam, som ekskrementer og fórrester, før vannet føres videre i rør til det 
kommunale avløpsanlegget. Energiforsyning, som er en kritisk faktor i produksjonsanlegget for å 
sikre stabil vanntemperatur, og øvrig teknisk infrastruktur må etableres innen formålet. 
Bestemmelsene åpner også for etablering av framtidige virksomheter som forsyner anlegget eller 
bearbeider produkter i tilknytning til oppdrettsanlegget. Dette kan for eksempel være drivhus med 
gjenbruk av avløpsvannet (aquaponicks) til grønnsaksdyrking.  
 
Området er 42 322 m2. Planen åpner for bygging av næringsbygg med maksimal byggehøyde opp til 
15 meter målt fra gjennomsnittlig, ferdig planert terreng. Foreløpige anslag viser en bygningsmasse 
på til sammen 18 000 m2. Utnyttelsesgraden for området foreslås 80 % BYA.  
 
Veg- og parkeringsanlegg skal opparbeides på de ubebygde delene av feltet, noe bestemmelsene 
åpner for. Ut fra omfang av den planlagte virksomheten, er det estimert behov for 20 
parkeringsplasser. I tillegg kommer nødvendig areal for tilgang til større kjøretøy for inn- og utgående 
leveranser.  

 

Skisser av det planlagte ørretslakteriet viser et bygg på 100 m2 (Skisse fra Marell HF). Selve 
produksjonsbygget er estimert til 17 000 m2 (170 m x 100 m). Deler av bygget vil ha en innvendig 
andre etasje, som blant annet vil inneholde kontorer og laboratorium. 
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Terrengillustrasjon som viser mulig plassering av produksjonsbygg (100 m x 70 m) og slakteri (20 m x 
50 m) med skråningsutslag 1:2 (Plankontoret 2018). Bygningene er lagt inn med høyde 9 m for 
slakteriet og 15 meter for produksjonsbygget (maks byggehøyde er 15 m i bestemmelsene).  
 
Bygningene er vist omtrentlig plassert i området for næringsbebyggelse, med skråningsutslag 1:2. 
Dette er største skåningshelning som tiltaket sannsynligvis berøres av, ut fra kartlagte grunnforhold 
med stein/grus/sand (breelvavsetninger) og morene.  

 

Figuren over er fra Handbok N200, vegbygging (Statens vegvesen), og viser største skråningsutslag 
for skjæringer. Samme prinsippet gjelder for øvrige skjæringer i planforslaget.   
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Figurene nedenfor viser hvordan terrenget er tenkt utnyttet for etablering av produksjonsbygget med 
en mønehøyde på 15 meter, illustrert gjennom et snitt i kartutsnittet over langs farget strek. 
 
Terrengprofil før terrengmodifisering: 

 

Terrengprofil etter terrengmodifisering: 

 

Terrengprofil etter terrengmodifisering med bygg: 

 



 
28 

5.2.2  Vannforsyningsanlegg (BVF) 
Området foreslått regulert til vannforsyningsanlegg, omfatter brønnområdet med to brønner for 
grunnvannsuttak. Tiltakshaver har inngått avtaler med berørte grunneiere vedrørende 
etablering av brønner og prøvepumping. Brønnene står på en skogbevokst og flomutsatt elveslette, 
og det vil være lite konflikt med annen arealbruk. Det er foreslått bestemmelser som sikrer at det 
ikke utføres aktiviteter innen området som medfører risiko for forurensing av grunnvannet.  
 
For å sikre at grunnvannet som tas ut gjennom brønnuttaket skal tilfredsstille kravene til drikkevann, 
vil det bli innskjerpede restriksjoner på enkelte aktiviteter/arealbruk i brønnenes tilsigsområde. 
Dette er nærmere beskrevet i punkt 5.2.12. Sikringssone – område for grunnvannsforsyning. 
 
Vannbehovet beregner et maksimalt døgnuttak på 2 600 m3/døgn (30 l/s) og maksimalt uttak over 
året på 500 000 m3/år (16 l/s) (Konsesjonssøknad for uttak av grunnvann, utg.2, Asplan Viak AS). En 
leverandør oppgir et vannforbruk i produksjonen på 13,5 l/s og en annen er helt nede i 1,58 l/s. Dette 
er en radikal reduksjon fra tidligere estimat som her vært på 50-60 l/s (Olav Skjøtskift, pers. med.). 
For å få et rent vann med jevn temperatur, vil grunnvann bli benyttet som vannkilde. En 
grunnvannsforekomst til bruk innen akvakultur må ha god fysisk-kjemisk kvalitet slik at det ikke 
oppstår driftsproblemer med utfellinger, begroing, korrosjon etc. Videre må vannet være fritt for 
giftige bestanddeler som kobber og aluminium, og være mest mulig mettet på oksygen. 
 
Med bakgrunn i kravene i plan- og bygningsloven og eksisterende flomberegninger utført av 
NVE, vil det være nødvendig å forlenge de brønnene som nå er etablert i forbindelse med 
prøvepumping med rundt  0,5 m, samt bygge opp terrenget rundt brønntoppene. Dette er presisert i 
bestemmelsene innen formålet.  
 
Bygging av brønnhus/brønnkummer og vannledninger fram til brønnene kan medføre noe 
sedimenttransport til bekk/elv. Det vil derfor bli satt krav gjennom bestemmelsene at dette arbeidet 
utføres på en slik måte at sedimenttransporten begrenses mest mulig. 
 
Det vil bli lagt ut rørgater under bakken for vanninntak og for avløp.  
 
5.2.3 Avløpsanlegg (BAV) 
Avløpsvann fra produksjonen vil i første omgang bli ført til  det kommunale renseanlegget på 
Sætrumsmoen som ligger ca. 150 m nordvest for brønnområdet. Dette eksisterende kommunale 
infiltrasjonsanlegget foreslås regulert til avløpsanlegg. Området er ikke regulert fra før, men er vist til 

avløpsanlegg i kommuneplanens arealdel. Her det planlagt en 
renseløsning bestående av konvensjonell vannrensning i 
kombinasjon med infiltrasjon i sand- og grusmasser. Området 
består i dag av to laguner, og det kan være behov for å utvide 
anlegget ytterligere. Det er foreslått en utvidelse mot nord 
som innebærer en tredobling av eksisterende areal til rundt 
3,6 daa. 
 
 
 
Kartutsnittet viser planlagt område for avløpsanlegg. 

 
5.2.4 Kjøreveg (SKV) 
Planlagt anleggsstørrelse medfører behov for å legge om deler av Sætrumsmovegen over en 
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strekning på ca 400 meter. Omleggingen berører eiendommene gnr/bnr 74/1 og 75/1. Vegen foreslås 
lagt delvis langs eksisterende traktorveg som tar av fra Båggåstrondvegen rett vest for Skoremsbrua. 
Denne fører i dag inn til et lunningsområde og videre mot dyrkamarka på eiendom gnr/bnr 74/1, før 
den tar ned skrenten mot elva og går over i tursti.  
 

 

Ortofoto over viser vegen slik den er foreslått lagt om mellom næringsarealet (lilla farge) og Driva. 
Utsnittet er ikke i målestokk.  
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Adkomstvegen inn i området foreslås regulert til kjøreveg. Vegen er regulert med utgangspunkt i 
normalene satt i håndbok N100 Veg- og gateutforming, atkomstveger i spredt bebyggelse, 
fartsgrense 50 km/t.  Denne angir en tverrprofil med vegbredde 4 meter. Bredden er justert i 
planforslaget ut fra vegbredde målt fra ortofoto av eksisterende veg, som viser en bredde på 
kjørevegen på om lag 4,5 meter, og det er i tillegg avsatt annen veggrunn - grøntanlegg slik at 
vegbredden totalt blir 7 meter.  

 

Figuren over viser tverrprofil fra håndbok N100 (Statens vegvesen) som er utgangspunkt for 
vegbredde foreslått for Sætrumsmovegen. Vegbredden er justert noe med utgangspunkt i dagens 
veg.  
 
Avkjørsel fra fylkesvegen foreslås utformet med hjørneavrunding r 12,5 m. Dette gir høyde for 
avkjøring for vogntog, eventuelt ved justering inn på arealer regulert til annen veggrunn. Det er krav 
om vedlagt situasjonsplan ved søknad om tillatelse til tiltak som viser avkjørsel fra Sætrumsmovegen 
til næringsarealet.  
 
Det er også foreslått en adkomstveg til avløpsanlegget og videre til brønnområdet. Denne føres 
delvis i forlengelse av eksisterende veg til et nedlagt pelsdyranlegg, videre nordover før den føres 
forbi avløpsanlegget langs kanten av dyrkamarka og ned mot brønnområdet. Vegen er foreslått med 
bredde 5 meter som inkluderer annet vegareal. Vegen vil kun være i sporadisk bruk, ved særlige 
behov for vedlikehold og eventuelle oppgraderinger av anleggene den leder til.  
 
5.2.5 Annen veggrunn - grøntanlegg (SVG) 
Offentlig grunn langs Båggåstrondvegen er regulert til annen veggrunn – grøntanlegg. Se også 
foregående punkt.  
 
5.2.6 Turveg (GT) 
Eksisterende trasè langs Driva foreslås regulert til turveg. Det er behov for en omlegging av stien over 
en strekning på rundt 250 meter fra Skoremsbrua og nordover. Stien foreslås lagt lenger ned mot 
elva. Dette for å unngå konflikt med produksjonsanlegget og samtidig får en mer naturpåvirket sti 
enn dagens trasé som går langs en landbruksveg på denne strekningen.   
 
5.2.7 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressurser (L) 
Områdene blir videreført med bestemmelser tilsvarende det som gjelder for kommuneplanen. Det 
innføres noen restriksjoner på driften som følge av grunnvannsuttaket. Viser til beskrivelse av 
virkningene for landbruksinteressene, kap. 6.1 og beskrivelse av sikringssoner, kap. 5.2.11  
 
Formålet omfatter i hovedsak spredtbebygde områder der nødvendige tiltak for landbruk og reindrift 
og gårdstilknyttet virksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag er tillatt. Bygninger i 
landbruksområder er våningshus og driftsbygninger som er nødvendige for driften av gården. 
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5.2.8 LNFR areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelser, mv. (LS) 
Områdene blir videreført med bestemmelser tilsvarende det som tillates i kommuneplanen. Det 
innføres noen restriksjoner på driften som følge av grunnvannsuttaket. Viser til beskrivelse av 
sikringssoner, kap. 5.2.11.  
 
5.2.9 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V) 
Omfatter elva Driva fram mot planlagt flomvoll på østsiden av elva. Omfatter også øy i elva på 
eiendommen gnr/bnr 53/1 og dels på 55/5 og 54/5. 
 
Bestemmelsene sikrer at hensynene til elva, som en del av et verna vassdrag, blir ivaretatt. I tillegg 
videreføres restriksjonene for elva som berører flomvollen.  
 
5.2.10 Juridiske linjer og punkt 
Juridisk midtlinje 
Det er lagt inn juridisk midtlinje veg langs adkomstvegene i området.  
 
Avkjørsel  
De avkjørslene som ikke er vist med areal for kjørevei er markert med symbol for juridisk punkt – 
avkjørsel (tosidig pil). 
 
Frisiktlinje 
Frisiktlinje mot Båggåstrondvegen er vist iht. håndbok N100 Veg og gateutforming. Avkjørsel til 
avløpsanlegget/brønnområdet er også vist med frisiktlinje. 
 
Byggegrense 
Det er vist byggegrense mot Båggåstrondvegen og mot dyrkamarka i nord. Byggegrense  
mot fylkesvegen er i henhold til vegloven med 15 meter grense fra senterlinja. Mot dyrkamarka i 
nord er byggegrensa 10 meter.  
 
5.2.11 Hensynsoner 
Sikringssone – område for frisikt 
Berører ny avkjørsel fra Sætrumsmovegen til fylkesvegen, og avkjørsel til avløps- og 
vannforsyningsanlegg. Er utformet i tråd med normalene satt i håndbok N100 Veg- og gateutforming 
med tilhørende bestemmelser.  
 
Sikringssone – område for grunnvannsforsyning 
Ved utbygging av anlegget, vil det bli inngått permanente avtaler med alle berørte grunneiere 
innenfor brønnenes influensområde. 
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Kartet over viser forslag til klausuleringssoner rundt grunnvannsbrønnene (Asplan Viak AS).  
 
Restriksjonene omfatter forslag til klausuleringssone 1 og 2 ved grunnvannsbrønnene, som dermed 
danner det foreslåtte sikringssonen: Område for grunnvannsforsyning. Bestemmelsene for 
sikringssonen tar hensyn til restriksjonene i klausuleringsplanen som vil bli utarbeidet.  
 
Sone 1 er definert som det nære tilsigsområdet, området som påvirkes av uttaket, dvs. det området 
hvor grunnvannet senkes i forhold til naturlig nivå.  
Sone 2 er definert som det fjerne tilsigsområdet, den delen av grunnvannsmagasinet som har 
avrenning mot brønnene.  
Sone 3 omfatter arealer som vil kunne influere på grunnvannets kvalitet, altså usikre deler av 
tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet som drenerer mot tilsigsområdet. For sone 3 vil det ikke 
være behov for ytterligere begrensninger i bruken av området, ut over gjeldende planbestemmelser. 
Deler av sone 3 er med i planområdet, men er ikke foreslått som sikringssone.  
 
Båndleggingssone – område for naturmiljø 
Området langs Driva skal ivaretas med naturlig vegetasjon langs elva. Bestemmelsene ivaretar 
særlige hensyn til skjøtsel og med forbud mot inngrep som kan forringe verneverdiene av vassdraget.   
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6. VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN  
 
6.1 Landbruk 
Planområdet omfatter større områder med dyrkamark og dyrkbar mark. Disse arealene vil ikke bli 
berørt av selve utbyggingen, men omfattes av restriksjoner som skal beskytte grunnvannsuttaket for 
produksjonen. Størsteparten av området som er foreslått avsatt til næringsområde for 
produksjonsanlegget består av blandingsskog av middels bonitet. Det er her registrert ca 4 dekar 
med fulldyrka jord som berøres av den planlagte utbyggingen. Det er lagt inn bestemmelser som 
sikrer at matjord som fjernes skal tas vare på. 
 

  

Utsnitt fra markslagkart, NIBIO. Det foreslåtte byggeområdet for næringsbebyggelse er markert med 
stiplet, svart strek. Orange farge viser fulldyrket mark. Grønt område er skogsmark, innenfor 
byggeområdet består denne av blandingsskog av middels bonitet.  
 
Det er ikke landbruk innenfor brønnenes nære tilsigsområde, men grunnvannsuttaket vil innebære 
visse restriksjoner på arealbruken. Det ligger fulldyrket jord vest for de planlagte brønnene, og 
området ligger innenfor beskyttelsessone 2. Dette kan omfatte forbud mot bruk av visse typer 
sprøytemidler, mens bruk av kunstgjødsel og naturgjødsel i hht. godkjente gjødslingsplaner kan 
aksepteres. Utover dette vil det ikke bli noen virkninger for dyrket mark.   
Klausuleringsplanen vil legge restriksjoner på lagring av ved/tømmer i sone 1 og håndtering og 
lagring av potensielt forurensende stoffer, som drivstoff og oljeprodukter i sone 1 og 2.  
 
6.2 Grus- og pukkressurser 
Det foreligger grusressurser innenfor planområdet og videre nordover langs Sætrumsmovegen. 
Masseforekomstene innenfor planområdet er vurdert som lite viktig i NGU`s verdivurdering av grus- 
og pukkforekomster.  
 
Utenfor planområdet, litt lenger nord, ligger et mindre masseuttak i drift. Omlegging og utretting av 
vegen er forelagt driverne av masseuttaket, som ser positivt på dette. Vegen vil få mindre stigning og 
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bedre kurvatur etter omleggingen, og avkjørselen til fylkesvegen legges vinkelrett på og følger 
vegnormalenes standard for større kjøretøy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kartutsnitt som viser grus- og pukk-
forekomster langs Sætrumsmovegen fra 
www.ngu.no. Rød farge indikerer meget 
viktig ressurs. Rosa farge indikerer lite 
viktig ressurs. Stjerne markerer masseuttak 
i drift. Planområdet er omtrentlig markert 
med stiplet strek.  
 

6.3 Naturmangfold og vannmiljø  
Temaet er utredet under i forhold til de fem prinsippene for offentlig beslutningstaking i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok for å vurdere konsekvensene 
av planforslaget (§8 i naturmangfoldloven). Følgelig kommer ikke lovens § 9 (føre-var-prinsippet til 
anvendelse. De planlagte tiltakene (lokalisering og drift) vurderes å ikke medføre forurensing eller 
negativ påvirkning av vannmiljøet i området, eller negative konsekvenser for naturmangfoldet for 
øvrig.  
 
Det vises til vedlagte ROS-analyse som gir nærmere vurdering av virkningene planforslaget vil ha for 
villaksen og for Driva som verna vassdrag.  
 
• Naturmangfoldloven § 8 - Kunnskapsgrunnlaget  
Det er ingen registreringer på artsdatabanken/naturbasen innenfor planområdet. Kommunen har 
god kjennskap til området og Drivavassdraget gjennom ulike biologisk undersøkelser i regi av NINA, 
kartlegging av biologisk mangfold i kommunen, samt gjennom nylig prøveuttak av grunnvann av 
Asplan Viak med tilhørende kartlegging og miljøundersøkelser. Kunnskapsgrunnlaget anses derfor å 

http://www.ngu.no/


 
35 

være godt. Dette gjør at det er liten sannsynlighet for at det finnes forekomster av sjeldne arter eller 
viktige naturtyper på området ut over det som allerede er registrert. 
 
Det planlagte tiltaket vil ikke medføre negative endringer i den økologiske eller kjemiske 
miljøtilstanden i vassdraget. Tiltaket vil ikke påvirke villaksen negativt, og vil heller ikke medføre 
negative konsekvenser for verneverdien av vassdraget. 
 
• Naturmangfoldloven § 10 - Økosystemtilnærming og samlet belastning:  
Naturmangoldloven sier at påvirkningen av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  
 
Planområdet er fra før fragmentert av veger og bebyggelse. Ingen større, sammenhengende 
naturområde vil bli splittet opp som følge av tiltaket. Landskapsøkologiske sammenhenger 
opprettholdes gjennom grøntkorridorer langs elvebredden, som også sikrer tilgjengelighet for fugl og 
vilt i området.  
 
Det er ikke kjent at det planlegges andre tiltak i eller i nærheten av området som vil kunne medføre 
en større samlet belastning for økosystemet. Nye tiltak skjer innenfor en bærekraftig ramme, og vil 
ikke medføre vesentlige endringer i den totale belastningen på økosystemet. 
 
• Naturmangfoldloven § 11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:  
En eventuell utbygging av det kommunale renseanlegget for å håndtere økt utslipp fra 
oppdrettsanlegget vil finansieres gjennom egen tariff for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS.  
 
• Naturmangfoldloven § 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:  
Landbasert oppdrettsanlegg bidrar til økologisk bærekraft, da det krever mindre bruk av 
medikamenter enn et sjøbasert anlegg. Det skal håndtere hele fiskens livsløp  på samme lokalitet slik 
at en unngår transport av levende fisk som er en viktig årsak til dødelighet med dagens tradisjonelle 
driftsmetoder. I tillegg kan man etablere verdikjeder for å utnytte avfallsprodukter og slam fra 
produksjonsvannet til for eksempel biogassproduksjon og gjødsel. Aquaponicks er også aktuelt som 
en mulig, framtidig næring i området for å utnytte avløpsvannets potensiale for 
grønnsaksproduksjon. Dette vil kunne bidra til god sirkulærøkonomi og økologisk og økonomisk 
bærekraft.  

 

Prinsippskisse for aquaponicks (www.aquaponicsnorway.no) som er et resirkuleringssystem for 
dyrking av planter uten bruk av jord ved å gjenbruke produksjonsvannet fra fiskeopprettsanlegget. 

http://www.aquaponicsnorway.no/
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Bestemmelsene åpner for å kunne etablere tilleggsnæringer i tilknytning til oppdrettsvirksomheten, 
der virksomheter som forsyner anlegget eller bearbeider produkter er tillatt. Bearbeiding og 
gjenbruk av produksjonsvannet til dyrking av mat vil kunne være en slik tilleggsnæring.  
 
Oppdrettsanlegget vil ha en høy miljøprofil, produksjonen vil basere seg på 95-99 % gjenbruk av 
vann. Energibehovet vil imidlertid være stort. Grunnvannet holder 5-6 grader, og må varmes opp til 
14-16 grader for at befruktet rogn skal utvikles til yngel og videre til voksen fisk med slaktevekt på 
rundt 3,5 kg. Anlegget vil benytte varmevekslere som henter ut varme fra avløpsvannet som allerede 
er oppvarmet. Dette vil redusere energiforbruket. Det vil også bli vurdert ulike miljøvennlige 
energiløsninger som jordvarme og solcelle for oppvarming av vann.  
 
Bestemmelsene sikrer at det blir tatt hensyn til miljø i utbyggings- og bruksperiode ved hensyn til 
inngrep og til avløpshåndtering. Forhold som sikrer øvrige miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
vedrørende fisk og avfallsprodukter håndteres av annet lovverk i forbindelse med 
konsesjonstillatelsen.  
 
6.4 Klimatrusler og klimatilpasning 
Viser til vurderinger gjort i vedlagte ROS-analyse om økt nedbør og flomfare. 
 
6. 5 Støy, luftkvalitet og forurensning 
Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet. Det kommunale infiltrasjonsanlegget ligger i 
området, men det er ikke registrert forurensning til vassdraget fra dette anlegget. Planlagt 
virksomhet er ikke støysensitiv. Selve anlegget er støysvakt, og tiltaket vil medføre lite støy. Det 
foreslås uansett bestemmelser som sikrer at støygrensene i rundskriv T-1442/2012 skal følges.  
 
Anlegget er planlagt slik at logistikkbehov og transport lokaliseres nær Båggåstrondvegen, for å 
begrense trafikkbelastninga langs Sætrumsmovegen. I tillegg til arbeidskjøring, vil logistikk knyttet til 
drift av anlegget i hovedsak bestå av inngående leveranser av fôr og utgående leveranser av fisk. Noe 
økt trafikk må derfor påregnes, men det vil ikke utgjøre mange leveranser i uka. Beregninger av 
produksjon viser at det kan påregnes utkjøring av opp mot 12 lastebillass i uka (fisk x 3, fòr x 3, kasser 
x 3, gass(O2) x 1, ensilasje/slam x 1). Dette vil derfor ikke få særlig negative konsekvenser med hensyn 
til støy.  
6.6 Kulturminner  
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. Fylkeskommunen viser til 
kulturminneregistret, og vurderer det som relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med 
verdifulle kulturminner. Det er likevel tatt inn bestemmelser om den generelle aktsomhetsplikten 
under bygge- og anleggsarbeid vedr. kulturminner, jfr. kulturminnelovens § 8, andre ledd. 
 
6.7 Barn og unges oppvekstvilkår 
Det er ikke boliger, skole, barnehage, lekeplass eller idrettsområde innenfor planområdet. 
Planforslaget legger ikke opp til utbygging av arealer en er kjent med at brukes av barn og unge til 
leik og/eller opphold. Turstien som går langs Driva er brukes mye av lokalbefolkningen i området, 
også av Drivdalen skole. Viser til nærmere beskrivelse i punkt 6.8, Friluftsliv og folkehelse.  
 
6.8 Friluftsliv og folkehelse 
Planområdet omfatter en merket og opparbeidet tursti langs Driva som er mye brukt. Turstien er en 
del av et sammenhengende nettverk av stier i regi av Drivdalen idrettslag. Det er laget en trimpost i 
tilknytning til stien 3-400 meter nord for planområdet. Det er etablert rasteområde langs stien innen 
planområdet med enkle sittebenker og bålplass. Det er også tilrettelagt med enkle klopper over 
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bekker i området.  
 
Turstien starter ved Skoremsbrua og vegen som fører inn til en lunningsplass og videre mot 
dyrkamarka der vegen går over i sti. For å kunne utnytte næringsområdet bedre og få mer avstand til 
det planlagte oppdrettsanlegget, foreslås det å legge om trasèen i starten av turstien. Dette vil 
medføre noe rydding av skog/kratt og ny merking. Den foreslåtte omleggingen av vil føre stien unna 
et område med lagring av landbruksredskap og ved/materialer til et mer naturpreget område 
nærmere elva. En omlegging av Båggåstrondvegen vil føre til en klarere adskilt løsning mellom 
turstien og det planlagte oppdrettsanlegget.  
 
Det foreslås også en hensynsone for bevaring av naturmiljø og en turveg med bestemmelser som 
ivaretar forholdene for friluftsliv langs elva. 
 
Restriksjonene som foreslås for å ivareta hensynet til grunnvannsuttaket (klausuleringssonene) 
medfører et forbud mot leirslagning og camping innenfor sone 1, altså området ved brønnene. 
Utover dette vil tiltaket ikke ha konsekvenser for friluftsliv/rekreasjon. 
 
6.9 Trafikksikkerhet og mobilitet  
Eksisterende avkjørsel fra Sætrumsmovegen til Båggåstrondvegen er, slik Vegvesenet beskriver den, 
ikke tilfredsstillende med hensyn til sikt og utforming. Foreslåtte omlegging av Sætrumsmovegen 
med ny avkjørsel og innregulerte sikttrekanter vil forbedre trafikksikkerheten i området og gjøre 
krysset mer oversiktlig. Avkjørselen til fylkesvegen legges også vinkelrett på, i henhold til merknad fra 
Statens vegvesen.  
 
Brukerne av og beboerne langs Sætrumsmovegen vil for det meste ha behov for å kjøre inn på 
Båggåstrondvegen i retning Skoremsbrua for å komme ut på E6. En omlegging av vegen, slik det var 
foreslått i oppstartsvarselet, gjør at avkjørselen til Båggåstrondvegen ville kommet noe høyrere opp 
og lenger unna Skoremsbrua.  Det ville altså ha medført mer stigning og en litt lengere kjøreveg.  
 
Planforslaget foreslår å flytte Sætrumsmovegen  mellom elva og det planlagte næringsområdet. 
Dette vil forenkle adkomsten for beboerne langs Sætrumsmovegen ut mot E6, samtidig som vegen vil 
skape et klarere skille mellom næringsområdet og rekreasjonsområdet langs elva.  
 
Den planlagte næringsbebyggelsen legger opp til lite kjøring innover Sætrumsmovegen, som i all 
hovedsak vil videreføre dagens trafikk. Varelevering, parkering og øvrig logistikk vil skje i området 
mot  inn mot fylkesvegen. Dette vil redusere trafikkbehovet for tyngre kjøretøy videre innover 
Sætrumsmovegen, og samtidig redusere behovet for å kunne møtes videre innover langs vegen til et 
minimum. Det er to helårsboliger på gnr/bnr 77/1 og 75/1 som har sin adkomst fra 
Sætrumsmovegen, så det er begrenset trafikk langs vegen i dag.  
 
6.10 Landskapshensyn 
Den planlagte bygningsmassen er omfattende. Produksjonsbygningen kan bli opp mot 15 meter høyt, 
og grunnflaten er foreløpig estimert til 17 000 m2. Næringsområdet er skogkledt og slakt hellende 
østover. Bygningene er planlagt med gulvnivå på kote 528, der eksponeringen av bygget fanges opp 
av høydedraget i bakkant mot nord og vest. Vegetasjonen med høye trær ned mot elva vil også 
dempe den visuelle virkningen av bygningsmassen sett fra øst, noe bestemmelsene for naturmiljøet 
angir. Det er også foreslått bestemmelser om utforming og materialbruk for å sikre god 
terrengtilpasning og gjøre bygget mindre synlig.  
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6.11 Samfunnsmessige vurderinger 
Tiltaket vil medføre positive samfunnsmessige konsekvenser, både lokalt og i et større, globalt 
perspektiv.  
 
Dette kan bli det største innlandsanlegget for ferskfisk her til lands. Tiltaket forventes å generere opp 
mot 40 arbeidsplasser i primærleddet, fra industriarbeidsplasser til stillinger som krever høyere 
utdannelse. Dette vil få stor samfunnsmessig betydning for Oppdal. Oppdal har fra før et næringsliv 
med relativt få kompetansearbeidsplasser (Handlingsplan for 2016-2019). Dette gir igjen utfordringer 
med å beholde ungdommen i bygda og å rekruttere yngre arbeidstakere ved tilflytning. Det planlagte 
tiltaket vil kunne bidra til at Oppdal lykkes som stedsutvikler og framstår som attraktiv ved å tilby en 
bredde i kompetansekravet til arbeidsstyrken som kreves til drift av anlegget. 
 
For tettstedet Driva vil tiltaket kunne virke positivt inn i forhold til bosetting og arbeidsplasser. Det 
finnes vedtatte reguleringsplaner med avsatt areal til framtidig boligbygging på Driva som lettere kan 
realiseres med et økt tilbud av nærliggende arbeidsplasser. Dette vil igjen kunne få positive 
ringvirkninger for opprettholdelse av skole og barnehage. 
 
Prosjektet er et svar på en nasjonal utfordring som gjelde videreutvikling av norsk oppdrettsnæring, 
som er en av landets viktigste eksportnæringer. Tradisjonell norsk fiskeoppdrett har store 
utfordringer knyttet til fiskehelse og sykdomsbekjempelse, miljøfarlige utslipp, rømninger og 
genetiske konflikter med villaks, bruk av marine fôrressurser og arealforbruk langs kysten for å nevne 
noen. Ikke alle lokaliteter er bærekraftige med dagens driftsmetoder. Dette anlegget vil i motsetning 
til et tradisjonelt, sjø- og merdbasert oppdrettsanlegg, ha store miljømessige fordeler og vil ha en 
bærekraftig driftsform. Dette gir grunnlag for å sikre en jevn produksjon med tilsvarende stabile 
arbeidsplasser.  
 
Oppdrett kan også blant annet bidra til å forebygge en fremtidig matvarekrise. FN sine bærekraftmål 
for 2015-2030 slår fast at ekstrem fattigdom og sult skal utryddes innen 2030 og at vi skal oppnå 
matsikkerhet, bedre ernæring og å fremme bærekraftig landbruk, samt at vi skal handle umiddelbart 
for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene. Det vil være nærmere tre milliarder flere 
mennesker på jorda i 2050 om FNs befolkningsprognose med middels vekst slår til. For å ha nok mat 
til et stigende antall mennesker, der en større gruppe i tillegg vil gå fra enkle, plantedominerte 
dietter til et mer variert matforbruk med grønnsaker, frukt, meieriprodukter og kjøtt, er det ifølge 
FN`s mat- og landbruksorganisasjon nødvendig med en 60 prosents økning i verdens matproduksjon.  
(Kilde: Dybdal, U: Bærekraftig matproduksjon i et endret klima. Utviklingsfondet 2015). Det økende 
proteinbehovet klarer man ikke å dekke inn gjennom rødt kjøtt. Fisk er et sunt og mer bærekraftig 
alternativ.  
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