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Innledning 
Her kommer innledning. 

Forslagsstiller 
Firma Torshaug Eiendom AS 
Org.nr. 916 121 938 
Adresse Torshaug, 7340 Oppdal 
Daglig leder Per Arne Hoel 

 

Eiendoms -og eierforhold 
Adresse Aunevegen 57, 7340 Oppdal 
Bruksnavn Juulstua 
GBN 280/98 
Hjemmelshaver Torshaug Eiendom AS fra 19.01.2017 

 

Planlegger – kompetanse 
Ck Nor Bygg AS ved arkitekt Paul Henrik Biong. 

 

Hensikt med planarbeidet 
På eiendommen ønskes det oppført 10 leiligheter fordelt på to etasjer i en firemannsbolig og en 

seksmannsbolig. Tilhørende garasjeanlegg ønskes også oppført.  

 

Gjeldende planer 
Type ID Navn 
Reguleringsplan - - 
Kommuneplan 2015006 Kommuneplan for Oppdal 2014-2025 - arealdelen 

   
   

Eiendommen har arealstatus Boligbebyggelse, nåværende. 

 

Bestemmelser som følger av Kommuneplan 
1.2 Plankrav ved oppføring av 2 flere boenheter 

1.3 Krav til dokumentasjon om sikkerhet mot naturfare. 

1.5.1 Krav til at gjeldende VA-norm legges til grunn. 

1.5.2 Hovedatkomst ikke brattere enn 10%. 

1.6.1 Byggegrenser og krav til avstand til VA-ledninger og strømførende jordkabel. 

1.6.2 Funksjonskrav til uterom 

Sammenhengende uterom, solforhold, støyforhold og forurensning. 

Universell utforming av uterom for felles bruk. 



4 
Detaljreguleringsplan - Aunevegen 57 – GBN 280/98, Oppdal 

 

Minimum 30 m2 uterom per bolig, hvor minst halvparten på opparbeides felles leke- og 

oppholdsareal. 

1.6.3 Bygninger og utearealer skal planlegges etter prinsippene i universell utforming. 

1.6.4 Parkering 

 For bolig < 70 m2: minimum 1 oppstillingsplass for bil og sykkel. 

 For bolig > 70 m2: minimum 1,5 oppstillingsplass for bil og 2 for sykler 

2.1 Boligbebyggelse 

Utnyttelsesgrad maks 40 % BYA. 

 Minimum 1 bolig per 2 daa. 

6.3 Støysoner med krav til vurdering.  

 

Planområdet 

Beskrivelse 
• Eiendommen/planområdet er 2392,1 m2 stort. 

• Det står en enebolig på eiendommen dag og eiendommen er delvis opparbeidet. Boligen er 

ikke oppført i SEFRAK. 

• Eiendommen ligger mellom RV 70, Sunndalsvegen og Aunevegen, ganske nøyaktig 1 km i 

luftlinje fra rundkjøringen hvor RV 70 og E6 møtes i Oppdal sentrum.  

• Terrenget faller fra nord til sør, med høyeste og laveste kote hhv. 566 og 561 meter over 

havet. 

• Eiendommen er delvis opparbeidet i forbinnelse med eksisterende bolig. Det er noe fyllinger 

nederst på eiendommen. Det er ikke noe som tilsier at det er ustabil grunn, så det er derfor 

ikke gjort spesielle undersøkelser av grunnen. Nasjonal løsmassedatabase viser 

«Morenemateriale» for området. 
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Støy, støv og eksos fra veitrafikk 
Støy 

Støy relateres i hovedsak til anleggsfasen og til støy fra Sunndalsvegen (RV 70). Sunndalsvegen er 

trafikkåre mot Sunndalsøra og Kristiansund og hovedåre ut av Oppdal sentrum vestover. 

Fartsgrensen er 60 km/t. Støykart plasserer eiendommen i rødt og hovedsakelig gult område før 

tiltak. 

Da eiendommen ligger langs Rv 70 er støy fra trafikk en problemstilling. I forbindelse med 

planarbeidet har det Multiconsult utarbeidet en støyrapport (418926-RIA-RAP-001). Rapporten 

konkluderer: «Mye av eiendommen ligger i gul sone, og dette legger føringer på hvordan 

eiendommen brukes. Med en støymessig gunstig utforming på bygningen og 

gjennomgående leiligheter vil man kunne oppfylle de angitte retningslinjer uten ytterligere 

tiltak».  

Videre viser rapporten at støyskjerming mot Sunndalsvegen er et effektivt tiltak – nesten 

hele eiendommen havner i hvit støysone. Dette tiltaket er også brukt i på naboeiendommer i 

sørøst som nylig har blitt utbygd. Plasseringen av seksmannsboligen i den vestligste delen av 

eiendommen bidra til mindre støy for den bakre delen av eiendommen. 

De mest støyutsatte delene av bygningene vil være balkongene i andre etasje i 

seksmannsboligen. En konkret vurdering om innglassing bør gjøres. Støyskjerm vil etter 

rapporten gi tilfredsstillende støynivåer på uteoppholdsarealer.  
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Figur 4 fra støyrapport: Støysonekart i 1,5 meters høyde, Gul sone Lden 55dB- 65 dB, Rød sone 

Lden ≥ 65 dB, medmulig skjerm vist i blått. 

 

Støy i anleggsfasen 

I anleggsfasen vil naboer være utsatt for støy fra arbeidet. Et tiltak er å begrense det mest støyende 

arbeid til mellom 07-19. Tabellene 4 og 5 i T 1442/2016 legges til grunn. T 1442/2016 angir hvordan 

varsling skal foregå. 

Støv og eksos 
Generelt er det en god del bebyggelse som ligger langsmed RV 70 inn mot Oppdal sentrum. GBN 

280/98 er ikke noe mer utsatt en øvrige områder. For sammenlignbare områder oppgis at støv og 

eksos ikke er et problem. 

Støv i anleggsfasen 
Omfanget av tiltaket er av en slik størrelse at støvproblematikk bør tas på alvor. Oppvirvling av støv 

vil kunne skje fra anleggsmaskiner og annen transport til og fra eiendommen – særlig i tidlig del av 

anleggsfasen. I tørre perioder vil det være mer støv. Tiltakshaver har ansvar for å gjennomføre 

målinger ved behov. Avbøtende tiltak er å holde maskiner og veier rene. 

Byggegrenser 
For planområdet gjelder de generelle byggegrensene som følger av PBL §29-4, andre ledd. I tillegg 

gjelder byggegrenser mot RV 70 og Auneveien, som er en kommunal vei. For eiendommen er det 

ingen byggegrenser som følger av plan. Byggegrenser følger dermed av Lov om vegar §29, med 50 

meter mot senter av fylkesvei og 15 meter mot senter av kommunal vei. 
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For å få en hensiktsmessig bruk av eiendommen foreslås byggegrenser i tråd med hvordan 

eksisterende bebyggelse er lagt langs Aunevegen og RV 70. 

Det foreslås følgende byggegrenser mot senter av vei: 

• Rv 70, Sunndalsvegen: 18 meter 

• Aunevegen: 7 meter.  

 

Adkomst, trafikkavvikling og parkering 
Adkomst til boligene vil være fra Aunevegen. Parkering vil skje i et eller flere garasjeanlegg og på 

plasser utendørs.  

Felles arealer for renovasjon avsettes i forbindelse med garasjeanlegget, med nærhet til Aunevegen. 

Vann, avløp og strømforsyning 
Området knyttes til kommunalt vann og avløpsnett. Tore 

Samskott i enhet for kommunal teknikk opplyser at 

Aunevegen er rehabilitert med brannventiler i kummer. 

Det er også egen brannhydrant om lag 20 meter fra 

eiendommen i øst. Brannsikring er dermed ivaretatt 

Vann foreslås tatt fra Aunevegen for bedre vanntrykk, 

mens spillvann og overvann kan tas til hhv. kum 9425 og 

9327 sør for eiendommen. 

 

Kjetil Kojen i Oppdal E-verk skriver: 

«Vedlagt ligger kart over kabler i området rundt 

Aunevegen 57. Rød prikket linje er høyspent jordkabel 

og blå prikket er lavspent jordkabel. Nettstasjon er det 

samme som trafokiosk. 

Som du ser av kartet, så er det ikke langt fra 

eiendommen til trafokiosken. Det er ikke behov for å 

krysse Aunevegen med kabel.» 

Videre opplyses at spenning i kabel inn til 

leilighetsbyggene vil være 230 V. Kabelen legger 

dermed ikke føringer for plassering av lekeområder. 

 

 

 

Risiko og sårbarhet 
Det er utarbeidet ROS- analyse i forbindelse med planarbeidet. 

Oversikt over kabelføringer og trafo 

Oversikt over vann ledninger for vann, overvann 

og spillvann 



8 
Detaljreguleringsplan - Aunevegen 57 – GBN 280/98, Oppdal 

 

Kulturminner 
Kulturminnesøk.no viser ingen registrerte kulturminner for eiendommen. Både kjente og 

ikke kjente kulturminner er automatisk fredet. Det gjelder en generell aktsomhetsplikt etter 

Kulturminnneloven §8.  

 

Naturmangfold 
Naturmangfoldloven bestemmer at offentlig forvaltning skal ha prinsippene i §§ 8- 12 som 

retningslinjer ved «forvaltning av fast eiendom». 

Hensynet bak urbanisering, med relativt høy utnyttelse i by og tettsteder, motiveres av å ikke bygge 

ned oppland. På den måten bevares natur-, rekreasjon- og dyrkbare områder. En konsekvens er at 

naturmangfoldet vil være mindre i urbaniserte områder. En del dyreliv vil eksempelvis holde seg vekk 

fra tettbebygde områder og veier. Videre vil bruk av drenerende masser for håndtering av overvann 

gjøre at enkelt planter ikke har vekstforhold.  

Det er forslagsstillers oppfatning at forhold som nærhet til Sunndalsvegen og Oppdal sentrum, 

tomtens størrelse og plassering i boligområde tilsier at planen i svært liten grad berører natur. Her er 

i alle fall kommunen kompetent part på hvorvidt prinsippene i §§ 8-12 kommer til anvendelse. 

  

Artsdatabanken.no er sjekket uten treff for eiendommen. 
Naturbase.no er sjekket mot Verneområder, Viktige kulturlandskapsområder, Naturtyper, 
Miljøregistrering i skog. Ingen funn i databasene for gjeldende eiendom. 
 

 

Utbyggingsavtale 
I referat fra forhåndskonferanse oppgis det at utbyggingsavtale ikke er aktuelt. 

 

Planprosessen 

Deltakere i planprosessen 
Oppstartsmøte ble holdt 08.05.17. I møtet deltok: 

Per Arne Hoel – Hjemmelshaver og forslagsstiller 

Paul-Henrik Biong – Sivilarkitekt, Ck Nor Bygg AS. 

Anders Hoel, Ane Hoel og Arild Hoel – Representanter fra Oppdal kommune. 

 

Oppstartsmøte med kommunen 
Punkter av spesiell viktighet (fra referat av oppstartsmøte) 

Risiko- og 

sårbarhetsanalyse 

Pbl § 4-3 NGU - skrednett 

 

ROS-analyse skal utarbeides i tråd 

med DSB`s veileder 

Samfunnssikkerhet i 
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arealplanlegging. Det må utarbeides 

støyutredning, støy fra RV 70.  

Forurenset grunn  Forurensingsforskriften 

kap. 2 

 

Ikke kjent for kommunen. 

Naturmiljø  

 

Planområdet skal 

beskrives mht 

naturmiljøet - vegetasjon, 

fugle- og dyreliv.  

 

Naturbase, Artskart o.l.  

  

Basene må sjekkes.  

  

Folkehelse I kommuneplanen er 

folkehelse en av tre 

suksessfaktorer   

 

Trafikksikkerhet 

Støy og støv 

Ivaretas ved avkjørsel fra 

Aunevegen.  

Ivaretas i anleggsperioden. Egen 

bestemmelse. 

Universell 

utforming 

 

Tilgjengelig 

boenhet 

Krav om universell 

utforming, pkt. 1.6.3. i   

arealdelen 

 

Boliger 

- utearealer 

 

 

 

jf TEK 10 

Prinsippene om universell 

utforming legges til grunn ved 

utforming av utearealer. 

 

Må ivaretas.   

Umålte grenser 

innenfor bygge- 

eller planområde 

Krav om oppmålings-

forretning på eksister-

ende, umålte grenser før 

plan kan tas opp til 

behandling. PBL § 21-4.  

Tiltakshaver/utbygger 

er ansvarlig for 

kostnadene ved 

gjennomføring av ny 

oppmåling, jf 

matrikkelloven § 17.  

Grensene mot gnr/bnr 280/23, 

280/154, 280/35 og 288/4 er usikre.  

 

Tiltakshaver må snarest rekvirere 

oppmålingsforretning 

(grenseoppgang).   

 Bestemmelser i kommuneplanens 

arealdel  

2014- 2025 

Kommentarer under 

oppstartsmøtet 

Boligbebyggelse I alle bebygde områder utenfor 

Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum er 

utnyttelsesgrad (BYA) maks 40 %. 

 

Må ivaretas i bestemmelsene, maks 

BYA = 40 %. Kommuneplanen 

angir ikke begrensninger på høyde.   

Lekeareal og 

andre 

oppholdsarealer  

 

Det skal avsettes egnet uterom på egen grunn 

- For boligbebyggelse og områder for 

sentrumsformål eller kombinerte formål, 

minimum 30 m² pr. bolig  

 

Minst halvparten skal anlegges på terrengnivå, og 

opparbeides som felles leke- og oppholdsareal. 

 

Jf. Rikspolitiske retningslinjer.  

Barnerepresentant skal høres i plansaken. 

Må ivaretas. 

 

 

 

Må ivaretas. 

 

 

 

Ivaretas av Oppdal kommune.   

Kulturminner 

 

Byggesone 5 m 

http://www.kulturminnesok.no/   

Hensynssone kultur vist i arealdelen, egne 

retningslinjer.  

Basen må sjekkes. 

Veg og atkomst Hovedvegadkomst skal ikke være brattere enn 10 

%. For fritidsbebyggelse tillates 12,5 %.  

 

I boligområder: husk snuplass for renovasjonsbil og 

gode løsninger for avfallshåndtering. 

 

 

 

 

Lengde- og tverrsnittprofil skal foreligge til 1.gangs 

behandling. Tomter skal ha adkomst. Avkjørsel skal 

Hovedvegadkomst er Aunevegen. 

 

 

Det må legges opp til henting av 

avfall ved Aunevegen. Areal for 

renovasjon vises i planen, og det tas 

inn en bestemmelse om at arealet er 

felles for beboerne i planområdet. 

 

http://www.kulturminnesok.no/
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ikke vises med pilsymbol. Bestemmelser om 

situasjonsplan der dette vises.  

 

 

Ta inn en bestemmelse om at 

situasjonsplan skal foreligger ved 

byggesøknad. 

 

Det bør settes av minimum 1 P-

plass pr. boenhet. Kan være i car-

port.  

Strømforsyning Strømledning skal legges i kabel.  

 

Må ivaretas.  

Slokkevann Det må synliggjøres hvordan tilgang på slokkevann 

er tenkt løst. 

Det er en hydrant ved Aunevegen, 

ca. 50 meter nordvest for 

planområdet.  

Vannforsyning og 

sanitært avløp  

Jf. Bestemmelse 1.5.1 

Ved all utbygging  

- skal kommunens til enhver tid gjeldene VA-

norm legges til grunn. 

- kan kommunen kreve vann- og avløpsplan 

hvor det fremgår hvordan vannforsyning, 

sanitært avløp og overvann skal løses. Teknisk 

kart.  

 

Sentrumsområde: Påkobling kommunalt nett - 

avklaring i forhold til Enhet for tekniske tjenester. 

Må ivaretas. Egen bestemmelse. 

 

 

Må ivaretas. Egen bestemmelse. 

Det må utarbeides eget VA-plankart 

som viser tilkobling til kommunalt 

nett.  

 

 

Avklares med Enhet for tekniske 

tjenester v/ Tore Samskott.  

Avfallshåndtering Må være i tråd med den til enhver tid gjeldende 

ordning i Oppdal kommune. 

Tas inn som egen bestemmelse. 

Området omfattes av henteordning.  

Strømførende 

jordkabler 

 

Det skal ikke avsettes lekeareal nærmere enn 6 

meter fra strømførende jordkabel med spenning på 

22 kv og mer. 

Neppe aktuelt. Sjekkes med Oppdal 

E-verk.  

 

Kunngjøring av igangsatt planarbeid 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 31.05.2017. Varselet gikk ut til 

Naboer 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Statens Vegvesen, Region Midt 

Oppdal Kommune Vannverk 

Oppdal Everk AS 

Sámediggi Sametinget 

Videre ble oppslag trykket i Opp den 01.06.17 og varslet på kommunens hjemmeside. 

 

Innspill til planarbeidet/merknad til plan 
Av varslede parter har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kommet med uttalelse 

Kommentar fra Fylkesmannen Forslagsstillers kommentar 

Miljøvern  

Klima og klimatiltak 
Det bør innarbeides tiltak eller virkemidler for 
mest mulig å forebygge utslipp av 

Tiltak for forebygging av utslipp av miljøgasser 
Miljøgasser som knyttes til bebyggelse faller i to 
kategorier: oppvarming og transport. 
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klimagasser. Det bør også vurderes tiltak for 
mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging, jf. Statlig planretningslinje for 
klima- og energiplanlegging i kommunene og jf. 
kommunens klima- og energiplan. Det vises til 
klimatilpasning.no og miljøkommune.no for 
mer informasjon om klimatilpasning. 
 
Fortetting av byen, harde flater og manglende 
drenering medfører økt overvannsbelastning på 
ledningsanlegg og vassdrag. God 
overvannshåndtering er viktig både for å sikre 
robuste anlegg som kan håndtere forventede 
klimaendringer som økt nedbørintensitet og -
mengde. Med planforslaget bør det følge 
med beskrivelser og tiltak for 
overvannshåndtering, samt eventuelle andre 
klimatiltak. 
 

Oppvarming - tiltak 
Den planlagte bebyggelsen er 
rekkehusbebyggelse i to etasjer, som en 
firemannsbolig og en seksmannsbolig. Slik 
bebyggelse minimerer overflate relativt til 
volum relativt til eneboliger. Deling av 
veggflater og gulv/tak reduserer energibehovet 
ved oppvarming. Ellers vil kravene som følger av 
gjeldende TEK til bruk av isolasjon og isolérglass 
bidra til et lavt energibehov. Primær 
oppvarmingskilde bør være elektrisitet, med 
mulighet for supplerende vedfyring. 
 
Transport 
Transportbehovet som er knyttet til boliger er i 
hovedsak knyttet til behov for å komme til og 
fra arbeid, skole/barnehage, innkjøp og 
rekreasjon. Fordelen ved urbanisering er at 
flere av disse behovene kan dekkes uten bruk 
av bil. Eiendommen som reguleres ligger 
sentralt, slik at mange behov vil kunne dekkes 
uten bruk av bil. 
 
Overvann 
Vi har fått oppgitt av Samskott i kommunen at 
ledningen for overvann har nødvendig 
kapasitet. Hoel & Sønners VA-plan, datert 
02.05.18, viser håndtering av overvann. 
 

Støy 
Når planen sendes på høring må det foreligge 
dokumentasjon som viser at det kan oppnås 
tilfredsstillende støyforhold for støyfølsom 
bebyggelse, både innendørs og utendørs. Det 
må redegjøres for hvilke støyreduserende tiltak 
som er nødvendige å gjennomføre for å oppnå 
tilfredsstillende støyforhold i henhold 
til T-1442/2016. Herunder er det viktig å sikre at 
alle nye boenheter får tilgang til stille side og at 
soverom og uterom plasseres på stille side. 
Nødvendige tiltak må konkret sikres gjennom 
plankart og bestemmelser. Bestemmelsene må 
utformes på en slik måte at det klart fremgår 
hvilke tiltak som skal gjennomføres, herunder 
krav om eksempelvis støyskjermer, 
gjennomgående boenheter, stille side og 
plassering av soverom. Fylkesmannen påpeker 
forøvrig at NS 8175 (Norsk standard) kun 
omhandler  innendørs støy i nybygg, mens T-
1442/2016 sikrer tilfredsstillende støyforhold i 

Se avsnittet «Støy, støv og eksos fra veitrafikk» 
over. 
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uteområdene. Det anbefales derfor at det 
henvises til T-1442/2016 i planbestemmelser. 
 

Støv 
Fylkesmannen minner også om T-1520: 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
planleggingen. Vegtrafikk er en av de viktigste 
kildene til luftforurensning. Barn er blant de 
gruppene som er spesielt sårbare for 
luftforurensning og det er derfor viktig at det 
fokuseres på temaet luftkvalitet i 
den videre planleggingen. 
 
I T-1520 står det at «alle reguleringsplaner i 
områder med antatt luftforurensning skal 
omtale status og konsekvenser knyttet til 
luftforurensning». Det er viktig å ta hensyn til 
områdets egnethet for planlagt arealbruk. I 
planbeskrivelsen må det gjøres rede for 
avbøtende tiltak som bør gjennomføres for å 
bedre situasjonen og for å sikre så god 
luftkvalitet som mulig innenfor sonen. 
 

Se avsnittet «Støy, støv og eksos fra veitrafikk» 
over. 

Bygge og anleggsfasen 
Planområdet ligger i et etablert boligområde. 
Det er viktig å sikre gode boforhold for 
eksisterende bebyggelse i bygge- og 
anleggsperioden. Støy og støv fra bygge- og 
anleggsdrift kan være utfordrende å håndtere. 
Fylkesmannen viser her til at både T-1442/2016 
og T-1520 har egne kapitler som omhandler 
byggeog anleggsdrift. Fylkesmannen ber om at 
grenseverdier og avbøtende tiltak som 
beskrevet i kapittel 6 i T-1520 og kapittel 4 i T-
1442/2016 legges til grunn ved 
utarbeiding av reguleringsplanen. 
 

Se avsnittet «Støy, støv og eksos fra veitrafikk» 
over. 

Naturmangfold 
Fylkesmannen påpeker at alle saker som 
berører natur- og miljø skal vurderes etter 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf. 
nml § 7). Det må skriftlig redegjøres for hvordan 
prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende syn-
liggjøring av dette vil regnes som en 
saksbehandlingsfeil. 
 

Se avsnittet Naturmangfold over. 

  

Landbruk og bygdeutvikling og Miljøvern  

Fortetting Det legges opp til 10 boenheter på 
eiendommen. Kommuneplanen tillater 
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For et så sentralt område i Oppdal er det viktig 
med høy arealutnyttelse. En høy utnyttelse av 
arealene vil bidra til at naturen rundt 
tettstedene kan holdes fri for bebyggelse og 
fortsatt tjene som rekreasjonsareal. Områder 
som ivaretar matproduksjon eller biologisk 
mangfold kan bevares. Fylkesmannen henstiller 
derfor om at det innarbeides krav til 
boligtettheten som samsvarer med føringer i 
overordna plan. For å sikre at det blir så effektiv 
arealbruk som ønsket, er det viktig at det settes 
minimumskrav til antall boenheter i 
reguleringsbestemmelsene. 

utnyttelse på inntil 40 %-BYA. Samlet utnyttelse 
vil bli omkring 35% med boligbygg garasjer og 
renovasjon. Utnyttelsen av eiendommen er 
dermed effektiv, samtidig som hensyn til 
uteoppholdsarealer m.m. blir ivaretatt. 
 
Den planlagte bebyggelsen er planlagt å legges 
slik at alle leiligheter får gode sol og 
utsiktsforhold. Samtidig er det avsatt 
sammenhengende arealer som egner seg til lek 
og uteopphold. Støyskjermen vil gjøre 
uteområdene egnede til lek og opphold på tross 
av nærhet til Sunndalsvegen. 
Det foreslås at en liten lekeplass legges til hvert 
av byggene. Lekeplassene legges med god 
tilgjengelighet ved trappehus. Arealene er 
adskilt fra biltrafikk og med gode solforhold. 
Plasseringene og terreng tilsier at disse 
områdene kan etableres i tråd med prinsippene 
bak universell utforming. 
 

  

Samfunnssikkerhet 
Vi forutsetter at det foretas en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med PBL 
§ 4-3, og viser til DSB sin veileder 
”samfunnssikkerhet i arealplanlegging”. 
Fylkesmannen vil påpeke at en ren sjekkliste 
uten videre beskrivelser og analyse ikke er å 
anse som en ROS-analyse. Det skal i tillegg til 
å vurdere risiko og sårbarhet som kan oppstå 
ved endret arealbruk med dagens 
forutsetninger, også vurderes hvordan 
fremtidige klimaendringer eventuelt vil påvirke 
tiltaket. Se mer informasjon på 
www.klimatilpasning.no. ROS-analysen skal 
legges ved i saken og synliggjøres i forslaget til 
reguleringsplan, og avdekket risiko skal møtes 
med tiltak som hjemles i planbestemmelsene 
eller gjøres juridisk gjeldende på andre måter. 
Fylkesmannen vil påpeke at det er kommunen 
som planmyndighet som har ansvar for å 
godkjenne ROS-analysen i henhold til PBL § 4-3. 

Se ROS-analyse i eget vedlegg. 

  

Sosial og helse  

Miljøvern har vist til viktige folkehelsetema som 
støy, luftkvalitet, forurenset grunn og boforhold 
i bygge- og anleggsfasen. Videre bør det, når 
planen kommer til høring, fremgå hvordan de 
fremtidige beboerne på en sikker måte kan 

Eiendommen har en sentral plassering i Oppdal. 
Sentrum, barnehager og skoler ligger innenfor 
en kilometer. Aunevegen, som er en mindre 
trafikkert vei enn Sunndalsvegen, går til Oppdal 
sentrum. Sunndalsvegen har gang og sykkelfelt. 
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komme seg til sosiale møteplasser, 
idrettsanlegg og større sammenhengende 
rekreasjonsområder. Utformingen av selve 
planområdet har også betydning for trivsel og 
helse. Faktorer å legge vekt på er omfang og 
utforming av uteområder og grøntarealer samt 
tilgang til lys/sol og. Hvis det er høyspentlinjer i 
området må det gjøres en vurdering av behovet 
for tiltak. 

Undergang er laget i nærheten, slik at denne 
veien kan krysses trygt.  
 

Barn og unge  

Fylkesmannen minner om at det avsettes 
tilstrekkelig og hensiktsmessige areal for 
lekeområder for barn og unge, herunder areal 
for nærlekeplasser rettet mot de aller minste 
barna. Tilrettelegging bør tas inn i 
rekkefølgebestemmelsene. Ved detaljregulering 
er det viktig å velge utelekeområder som er 
godt skjermet fra trafikk, støy og annen 
forurensing. For å sikre trygg ferdsel til 
barnehage, skole og fritidsaktivitet vil også valg 
av gang- og sykkeltrase være et viktig tema. 

Det avsettes omlag160 m2 til lekearealer. 
Støyrapporten viser at arealene tilfredsstiller 
krav til støynivå etter støyskjerm. Opparbeiding 
av støyskjerm og lekearealer er lagt inn under 
rekkefølgebestemmelser. 

Universell utforming 
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune har begge ansvar for å ivareta 
universell utforming i planleggingen. Vi har nå 
inngått avtale med fylkeskommunen om at de 
ivaretar universell utforming i uttalelser til 
plansaker. 

Egne bestemmelser i planen regulerer 
universell utforming slik at utforming av boliger 
på første plan og fellesarealer får universell 
utforming. 

  

Videre arbeid 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er 
veiledende uttalelse basert på de 
opplysningene som fremkommer av 
oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme 
tilbake med en endelig uttalelse når planen 
sendes på høring. Vi tar forbehold om at det 
ved offentlig ettersyn kan foreligge nye 
momenter som endrer forutsetningene for vår 
vurdering av planforslaget.  Sør-Trøndelag er 
pilot i en forsøksordning der Fylkesmannen skal 
samordne innsigelser fra statsetater, og der 
tidlig og god dialog er avgjørende. Dersom det4 
er ønskelig med avklaringer under utarbeidelse 
av planforslaget er det mulig å ta kontakt med 
Fylkesmannens fagavdelinger eller 
saksbehandler i kommunal- og 
samordningsstaben. Vi ber om at forespørsler 
om dialogmøter går via kommunen som 
planmyndighet, slik at de kan vurdere behovet 
for avklaringer. 
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Planforslaget 

Avgrensning og beskrivelse av planforslaget 
På de neste sidene vises illustrasjonsplan og plankart.  

Planen omfatter og avgrenses av eiendom med GBN: 280/98. Eiendommen grenser mot Aunvegen i 

nordøst og Sunndalsvegen i sørvest. I nordvest ligger eiendommene GBN:280/154 og GBN: 280/23 

(Aunevegen 59), i sørvest ligger eiendommen GBN: 280/135 (Aunevegen 55). 

Som det framkommer av illustrasjonsplanen vil eiendommen bebygges med to bygninger med 

leiligheter, ett bygg med seks leiligheter og ett bygg med fire leiligheter.  Videre planlegges det 

garasjeanlegg fordelt på én eller to bygningskropper og overbygg for renovasjon. Adkomsten blir fra 

Aunevegen. Renovasjon legges i umiddelbar nærhet til Aunevegen. 
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Reguleringsformål og beskrivelse 
 

Følgende formål foreslås: 

Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 

Garasjeanlegg 

Renovasjonsanelgg 

Lekeplass 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Annen veggrunn – grøntareal 

Teknisk bygg/konstruksjoner 

 

Bebyggelse og anlegg 

Det foreslås bygging av to boligbygg med hhv. 6 og 4 leiligheter. Bygningene oppføres i to etasjer. 

Det foreslås bygging av garasjeanlegg fordel på én eller to bygningskropper. 

I forbindelse med garasje foreslås anlegg for renovasjon. 

Områder for lek og uteareal er avsatt i tråd med kommuneplanens krav. 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Område for gang, sykkel og bilkjøring er avsatt, slik at biler enkelt kan henstilles i garasjer og på 

parkeringsplasser og trafikkavvikling ellers kan løses trygt og oversiktlig.  

Område avsatt til støyskjerm ligger ned mot Sunndalsvegen. 

Eget kart for vann, spillvann og overvann i eget vedlegg. 

 

Arealoppgave 
Arealoppgaven bygger på arealanslag. Mindre endringer i boliger og garasjer må påregnes. 

Formål Areal i m2 

Tomt/plan-areal 2336,9 

  

Boligbebyggelse 567 

Garasje og renovasjon 205 

Avsatt lekeareal 166,8 

  

Trafikkareal 405,8 

Annen veggrunn 62 

Areal for støyskjerm 155,5 

  

Overskytende 774,8 

Annet anvendelig uteareal (anslag 70%) 542 
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