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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Sakens øvrige dokumenter.  

 

Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 10.07.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Aunevegen 57 fra CK Nor 

Bygg AS. Planen omfatter gnr 280 bnr 98. Forslagsstiller er Torshaug Eiendom AS. Oppstartsmøte ble 

holdt 08.05.17. Her ble premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til 

kommuneplanens arealdel. Planområdet er knapt 2,4 da., og ligger mellom Aunevegen og RV 70 nord 

for Oppdal Videregående Skole. Planforslaget legger til rette for etablering av to leilighetsbygg med 

hhv. 4 og 6 leiligheter med tilhørende infrastruktur. Adkomst til planområdet er fra Aunevegen. 

Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Eiendommen er i dag bebygd 

med en enebolig, som forutsettes revet. Planområdet ligger i rød og gul støysone i forhold til RV 70. 

Rapport datert 17.08.17. fra Multiconsult viser at man ved etablering av en støyskjerm med 2,5 meters 

høyde vil få tilfredsstillende støyforhold i planområdet. På plankartet er det avsatt areal til dette.  

 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål boligbebyggelse. Planforslaget er 

dermed i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal sluttbehandles av bygningsrådet.  

 

Planområdet ligger i et utbygd boligområde. Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke påvirke 

naturmangfoldet, og prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven kommer ikke til anvendelse.  

 

Når forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen i medhold av pbl § 12-11 

senest innen 12 uker avgjøre om forslaget skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn og behandles 

etter reglene i pbl §§ 12-9 og 12-10. Myndighet til å gjøre dette er delegert til bygningsrådet, jfr. 

Delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret 22.06.16, sak 16/50, Vedlegg 5, pkt. 1.3.1.  

 



Miljøfaglig vurdering 

 

Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke være av betydning for miljøinteressene.  

 

Landbruksfaglig vurdering 

 

Arealet er eksisterende bolig i dag og har ikke landbruksareal. Landbruk har ingen merknader til 

forslaget. 

 

Folkehelsevurdering 

 Utformingen av selve planområdet har stor betydning for trivsel og helse. Det er lagt inn 2 

nærlekeplasser som er positivt for beboerne. Det skal etableres en støyskjerm som støyreduserende 

tiltak som er nødvendige for å oppnå tilfredsstillende støyforhold. Tilrettelegging av nærlekeplass og 

støyskjerm er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene. 

 

Samlet vurdering 

 

Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor. 

 

Rådmannen ser det som positivt at det legges til rette for etablering av flere leiligheter i nærheten av 

sentrum. Aunevegen 57 ligger i gangavstand fra viktige sentrumsfunksjoner og skole/barnehage, noe 

som vil bidra til å minimere utslipp fra bruk av bil.  

 

Rådmannen har ingen merknader til plankart datert 18.06.18. og VA-plankart datert 02.05.18. 

Rådmannen har følgende merknader til reguleringsbestemmelser datert 09.07.18:  

 

Pkt. 1.1.  

I første setning strykes for den ubebygde delen av planområdet. I tredje setning skal det stå Planen skal 

vise …….  

 

Pkt. 2.2. 

I første setning erstattes midlertidig brukstillatelse med ferdigattest.  

 

Pkt. 3.1.1. 

Betegnelsen rekkehus erstattes med leilighetsbygg. 

 

Pkt. 3.2. 

I andre setning erstattes bør med skal. I siste setning erstattes regnvann med overvann.  

 

Pkt. 3.3. får følgende ordlyd: 

Renovasjonsanlegg skal anlegges på det arealet som er vist som BRE på plankartet.  

 

Pkt. 3.4. 

Første setning strykes. Siste setning får følgende ordlyd: 

Avsatte arealer skal fordeles på to lekeplasser, vist som BLK1 og BLK2 på plankartet. 

 

Pkt. 4.2. får følgende ordlyd: 



Det skal etableres støyskjerm mot RV 70 på det arealet som er vist som STB på plankartet.  

 

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som følger planforslaget. ROS-analysen er 

basert på en vurdering av sannsynlighet for at uønskede hendelser skal inntreffe, og konsekvensene 

dersom en hendelse skulle inntreffe. Kriteriene for vurderingene går fram av analysen.  

 

I ROS-analysen for Aunevegen 57 er fire hendelser vurdert å havne i grønne felt, der risikoen er 

akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der avbøtende tiltak er 

radonsperre i tråd med byggteknisk forskrift (TEK 19. Utbygging vil medføre noe trafikkøkning. Det er 

ikke behov for avbøtende tiltak. Under punktet om vannforsyning er det opplyst at eksisterende 

vannledninger har tilfredsstillende kapasitet. Når det gjelder framtidige klimaendringer viser sjekk i 

offentlige kartverk at planområdet ikke er utsatt for flom eller skredfare.  

 

Ni hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder skole/barnehage der 

vurdering av kapasitet bør gjøres av kommunen. Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy skal sikres i 

byggesaken. Det er tilgang på slokkevann i umiddelbar nærhet til planområdet. Eksisterende nettstasjon 

vil ivareta strømbehovet. Støy fra RV 70 løses ved etablering av støyskjerm. Støy i anleggsperioden er 

ivaretatt i egen bestemmelse. Av hensyn til trafikksikkerhet er det er vist frisiktsone mot Aunevegen på 

plankartet. Når det gjelder ulykker med gående/syklende er vurderingen at Aunevegen er lite trafikkert, 

og at det er undergang under RV 70 i nærheten. Langs RV 70 er det gang og sykkelveg. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring løses ved godkjenning av ansvarsretter i byggesaken.  

 

Rådmannen slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre hendelser som 

burde vært omtalt.  

 

Rådmannen vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring og legges  

ut til offentlig ettersyn.  

 

Saksprotokoll i Bygningsråd - 27.08.2018  

Behandling 

 

Vedtak 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtaket blir som følger: 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Aunevegen 57 på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 18.06.18. og VA-plankart datert 02.05.18. slik de foreligger, 

og bestemmelser datert 09.07.18, med følgende endringer:  

 

Pkt. 1.1.  

I første setning strykes for den ubebygde delen av planområdet. I tredje setning skal det stå Planen skal 

vise …….  

 

Pkt. 2.2. 

I første setning erstattes midlertidig brukstillatelse med ferdigattest.  

 

Pkt. 3.1.1. 

Betegnelsen rekkehus erstattes med leilighetsbygg. 



 

Pkt. 3.2. 

I andre setning erstattes bør med skal. I siste setning erstattes regnvann med overvann.  

 

Pkt. 3.3. får følgende ordlyd: 

Renovasjonsanlegg skal anlegges på det arealet som er vist som BRE på plankartet.  

 

Pkt. 3.4. 

Første setning strykes. Siste setning får følgende ordlyd: 

Avsatte arealer skal fordeles på to lekeplasser, vist som BLK1 og BLK2 på plankartet. 

 

Pkt. 4.2. får følgende ordlyd: 

Det skal etableres støyskjerm mot RV 70 på det arealet som er vist som STB på plankartet.  

 

 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 

 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 

detaljreguleringsplan for Aunevegen 57 på lovbestemt høring, og å legge planforslaget ut til offentlig 

ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 18.06.18. og VA-plankart datert 02.05.18. slik de foreligger, 

og bestemmelser datert 09.07.18, med følgende endringer:  

 

Pkt. 1.1.  

I første setning strykes for den ubebygde delen av planområdet. I tredje setning skal det stå Planen skal 

vise …….  

 

Pkt. 2.2. 

I første setning erstattes midlertidig brukstillatelse med ferdigattest.  

 

Pkt. 3.1.1. 

Betegnelsen rekkehus erstattes med leilighetsbygg. 

 

Pkt. 3.2. 

I andre setning erstattes bør med skal. I siste setning erstattes regnvann med overvann.  

 

Pkt. 3.3. får følgende ordlyd: 

Renovasjonsanlegg skal anlegges på det arealet som er vist som BRE på plankartet.  

 

Pkt. 3.4. 

Første setning strykes. Siste setning får følgende ordlyd: 

Avsatte arealer skal fordeles på to lekeplasser, vist som BLK1 og BLK2 på plankartet. 

 

Pkt. 4.2. får følgende ordlyd: 

Det skal etableres støyskjerm mot RV 70 på det arealet som er vist som STB på plankartet.  

 

 

 


