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Saksopplysninger 

 

Etter vedtak fra kommunestyret i møte 21.06.18, sak 18/78, ble rådmannen bedt om å avslutte 

reguleringsplanarbeidet for utbygging av ny brannstasjon på arealet mellom Vikavegen og Ålma, og 

gjenoppta arbeidet med å avklare utbygging av ny brannstasjon på arealene i Klokksvingen. 

 

Kommunestyrevedtaket kom i tillegg med følgende bestilling som erstatning for barn og unge, jfr. 

Rikspolitiske retningslinjer 5 d: 

 

 Utbedring og utvidelse av ski- og turløype, med helhetlig og sammenhengende kort og lang 

runde. 

 Opprusting av hele løypa med grus, både for å kunne prepareres på tynt snødekke, og for å 

fungere som bærekraftig tursti sommertid. 

 Hogstarbeid for å sikre at snøfall legger seg i løypetraséen. 

 Løypenettet skiltes og merkes. 

 

Oppdal kommune har 14.02.19 mottatt forslag til detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i 

Klokksvingen fra Plankontoret. Planen omfatter del av gnr 284 bnr 58. Forslagsstiller er Oppdal 

kommune, tekniske tjenester. Oppstartsmøte ble holdt 28.08.18. Her ble premissene for det videre 

planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet utgjør 

ca. 9 da., og ligger mellom Inge Krokanns veg og Russervegen, i den såkalte Klokksvingen i Oppdal 



sentrum. Areal avsatt til brannstasjonen er ca. 3,6 da. Adkomst til området er fra Inge Krokanns veg. 

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny brannstasjon med tilhørende trafikk-/ 

parkeringsløsning og utearealer. Planen skal samtidig avklare omlegging av ski- og turløype i området. 

Brannstasjonen skal kobles til eksisterende kommunalt nett for vannforsyning og avløp. 

 

I reguleringsplan fra 1983 er planområdet regulert til offentlig formål og friluftsområde. I kommune-

planens arealdel er planområdet vist med arealformål idrettsanlegg og friområde. Planforslaget er 

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

 

Utbygging i tråd med planforslaget vil kunne påvirke naturmangfoldet i og rundt planområdet, og 

prinsippene i Naturmangfoldloven (nml), §§ 8 – 12, kommer til anvendelse. Vurderingene framgår av 

Miljøfaglig vurdering nedenfor. 

 

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 

 

Det framgår av Miljødirektoratets Naturbase at det ikke er registrert arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse eller kartlagte naturtyper i, eller i nærheten, av planområdet. Artsdatabankens 

Artskart viser registreringer av dvergflaggermus og skogflaggermus i nærheten av planområdet. Begge 

artene har livskraftige bestander (LC). Det er ikke registrert truede arter i, eller i nærheten, av 

planområdet. I kommunens viltkart er det ikke registrert viltinteresser i, eller i nærheten, av 

planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes etter dette til å være tilstrekkelig til å kunne vurdere 

planforslaget, jfr. § 8 i naturmangfoldloven (nml). Føre-var-prinsippet i nml § 9 kommer dermed ikke til 

anvendelse. Utbygging i tråd med planforslaget vil medføre at noe skog vil gå tapt, uten at dette i 

nevneverdig grad vil øke den samlede belastningen på økosystemet (nml § 10). Ny brannstasjon vil ikke 

generere økt utfart til nærområdene til planområdet. Tiltaket vil ikke i nevneverdig grad volde skade på 

naturmangfoldet, og nml § 11 anses ikke som relevant. Plassering av ny brannstasjon i det aktuelle 

området anses ikke å være i strid med nml § 12. Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldlovene anses 

etter dette å være ivaretatt.  

 

Planområdet ligger i utkanten av et område som i kommunens kartlegging av friluftsområder er 

betegnet som Ålma friområde, og som er gitt verdien svært viktig. Bygging av ny brannstasjon vil 

medføre at noe av dette området vil gå tapt. I framtiden vil det være viktig å unngå ytterligere inngrep i 

dette området. Etablering av ny brannstasjon anses å være av så stor samfunnsnytte at dette må 

aksepteres. Det vises også til kommunestyrets vedtak i sak 18/78.  

 

Landbruksfaglig vurdering 

 

Utbygging i tråd med planforslaget vil ikke være av betydning for landbruksinteresser. Landbruk har 

ingen merknader til forslaget. 

 

 

 



Folkehelsevurdering 

 

Brannstasjonen er av stor samfunnsnytte, men er planlagt i et område som kan gi utfordringer. 

Avbøtende tiltak må dermed iverksettes. Dette gjelder bl.a. trafikksikkerhet, benyttelse av areal som 

brukes av barn og unge og som er kartlagt som svært viktig friluftsområde. Området er også utsatt ved 

en 1000-årsflom. Planområdet er en del av et viktig rekreasjonsområde for alle som bor og ferdes i 

sentrum, samt tilrettelagt for uorganisert aktivitet/lek, fritidsaktiviteter og idrett for barn og unge. Derfor 

vil det ferdes barn og unge både dag og kveld i området. Planområdet inneholder ski- og turløype og det 

ligger tett inntil løpebane, idrettsbane, fotballbane og turstier/snarveger. Planforslaget viser at 

skiløypetraséen blir noe avkortet og lagt om.  

 

Brannstasjonen vil ha inn- og utkjøring direkte i Inge Krokanns veg, noe som er en skole- og arbeidsveg 

for mange som bor sør for sentrum. Inge Krokanns veg har etter omlegging av E6 blitt en stadig mer 

benyttet ferdselsåre. Mye trafikk av både biler og myke trafikanter i kombinasjon med trafikk til og fra 

brannstasjonen vil øke faren for at et trafikkuhell kan skje. Det er foreslått forebyggende tiltak som 

varsellys som advarer myke trafikanter og andre om utrykning. I tillegg viser planforslaget en gang- og 

sykkelveg bak brannstasjonen som kommer inn på Russervegen. Dette er gode forebyggende tiltak, og 

gang- og sykkelvegen bør tilrettelegges på en slik måte at barn og unge vil velge denne framfor Inge 

Krokanns veg. Det vil derfor være viktig å asfaltere og legge til rette med belysning langs denne. 

Ettersom byggingen vil påvirke trafikksikkerheten i krysset og generere mer trafikk av store kjøretøy i 

området, bør gang- og sykkelvegen etableres før byggeprosessen settes i gang. Dette slik at barn og 

unge bruker denne, også under byggeperioden. 

 

Det viser seg at deler av planområdet ligger innenfor flomsone for 1000-årsflom. Avbøtende tiltak er å 

heve terrenget og ikke bygge kjeller. 

 

Samlet vurdering 

 

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

 

For å ivareta barn og unges interesse i planleggingen, bestilte kommunestyret i møte 21.06.18, sak 

18/78, flere tiltak. De fire kulepunktene nevnt i saksopplysningene, havner utenfor planområdet for 

detaljreguleringsplanen for ny brannstasjon, og løses derfor ikke gjennom behandling av 

reguleringsplanen.  

 

I forbindelse med behandling av årsregnskap og årsmelding 2017 gjorde kommunestyret i møte 

24.05.18, sak 18/52, blant annet følgende vedtak: 

 

Kr 500 000 bevilges til utbedring av friområdene ved sentrumsskolene, dette benyttes som egenandel for 

å søke tilskudd slik at vi får gjennomført rydding av løypetrase, demontering av lysanlegget, samt 

grusing og grunnarbeid. 

 

Rådmannen mener kommunestyrets «bestilling» i sak 18/78 kan løses gjennom denne bevilgningen. 

Skilting og merking finansieres ved bruk av plan- og forvaltnings ordinære budsjett. Enhet for tekniske 

tjenester vil søke om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning slik at det kan søkes om spillemidler innen 

fristen 1.november.  

 

Trafikksikkerhet 

 

Ivaretakelse av trafikksikkerhet er et sentralt punkt ved etablering av ny brannstasjon. Ved å legge om 

gang- og sykkelvegen slik at den kommer vest og nord for brannstasjonen, anser rådmannen at 



trafikksikkerheten blir ivaretatt på en minst like god måte som i nåværende situasjon. For å forebygge 

trafikkulykker ved utrykning, er varsellys et godt tiltak. Et sikringsgjerde langs gang- og sykkelvegen 

vil også bidra til å ivareta trafikksikkerheten. Rådmannen er enig med fagleder for folkehelse i 

vurderingen om at gang- og sykkelvegen må etableres før byggeprosessen settes i gang. Rådmannen vil 

derfor tilrå at dette tas inn under rekkefølgebestemmelsene. 

 

Rådmannen har følgende merknader til plankart utarbeidet 11.02.19, VA-plankart datert 05.03.19 og 

udaterte reguleringsbestemmelser: 

 

Plankartet og VA-plankartet 

 

Plankartet mangler datering, og rådmannen vil tilrå at dette dateres 14.02.19, da planforslaget ble 

mottatt. 

 

Gang- og sykkelvegen havner for nærme løpebanen, og må legges om slik som vist på vedlagte 

prinsippskisse datert 01.03.19. Dette innebærer at gang- og sykkelvegen på det meste flyttes 7 meter 

mot sørøst. Dette kan medføre at areal til trafo må flyttes noe. Videre vil rådmannen tilrå at gang- og 

sykkelvegen flyttes lenger mot vest jfr. vedlagte prinsippskisse. o_GF5 vises som BOP. Dette vil gi rom 

for senere utvidelse dersom dette skulle bli nødvendig. Turvei/skiløype tas ut av planen, da denne skal 

etableres utenom planområdet. Planområdet avgrenses som vist med blå strek i vedlagte prinsippskisse.  

 

For å ivareta trafikksikkerheten, må det etableres sikringsgjerde langs gang- og sykkelvegen mot de 

arealene som skal benyttes til brannstasjon og parkering. Rådmannen vil tilrå at sikringsgjerde vises 

som linje med sosi-kode 1235 i plankartet.  

 

Vegloven § 29 sier at byggegrense mot kommunal gang- og sykkelveg skal være 15 meter dersom ikke 

annet er angitt i plan. I plankartet må det derfor vises byggegrense mot gang- og sykkelveg i nordvest. 

Rådmannen vil tilrå at denne settes til 2 meter, da 15 meter vil gi lite rom for utbygging og ugunstig 

utnytting av utbyggingsarealet. Det tas inn en bestemmelse om byggegrenser under pkt. 3.1.  

 

Reguleringsbestemmelsene 

 

Reguleringsbestemmelsene mangler datering. Dette må påføres, og rådmannen vil tilrå at disse dateres 

14.02.19, da planforslaget ble mottatt. 

 

Rådmannen tilrår at det tas inn en tabell med saksbehandling ihht PBL før pkt. 1 i regulerings-

bestemmelsene slik som i plankartet.  

 

Rådmannen tilrår at bestemmelsen under overskriften Vegetasjon (§12-7 nr. 6) i pkt. 2 i felles-

bestemmelser for hele planområdet, erstattes med en ny bestemmelse med følgende ordlyd: 

 

Alle sår i terrenget som følge av byggetiltak, veier, ledninger m. v. skal sås til og beplantes med 

stedegen vegetasjon. 

 

Under pkt. 2 tas inn en ny bestemmelse med følgende ordlyd: 

 

Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå mellom 07.00 – 19.00, og er ikke 

tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 – 19.00 

(LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB. Det skal i nødvendig utstrekning gjennomføres støvdempende 

tiltak som vanning eller salting. Ved eventuell tilsmussing av det offentlige vegnettet, skal dette 

rengjøres. 

 



Det tilrås at det tas inn en ny bestemmelse under pkt. 2 med overskrift Ledningsnett med ordlyden: 

 

Ledningsnettet for vann- og avløp skal være i tråd med kommunens til enhver tid gjeldende VA – norm. 

Vann- og avløp skal anlegges i tråd med VA-plankartet. 

 

Det tas inn en ny bestemmelse under pkt. 2 med overskrift Avkjørsel. Bestemmelsen får følgende 

ordlyd:  

 

Avkjørsler skal bygges i henhold til kravene i Håndbok N100, Veg og gateutforming. 

 

Det tas inn en ny bestemmelser under pkt. 3.1. Bestemmelsen får følgende ordlyd: 

 

Byggegrenser 

Byggegrense mot Inge Krokans veg er 15 meter målt fra midtlinjen. Byggegrense mot gang- og 

sykkelvegen er 2 meter målt fra vegkanten.  

 

Det kan ikke gis bestemmelser om eierforhold i reguleringsplaner da dette må styres etter annet 

rettsgrunnlag. Rådmannen vil derfor tilrå at bestemmelsene under pkt. 3.2 og pkt. 3.3 med overskrift 

Eierforhold tas ut. 

 

Som følge av endring av plankartet må bestemmelsen om turvei i pkt. 3.3 tas ut. Friområdene må 

nummereres på nytt, og bestemmelsen om friområde i pkt. 3.3 korrigeres med riktig nummerering.    

 

Det tilrås at det tas inn en ny bestemmelse som skal komme først i rekkefølgebestemmelsene under pkt. 

5, med overskrift Igangsettingstillatelse/ byggetillatelse. Denne får følgende ordlyd:  

 

Før det gis igangsettingstillatelse/ byggetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan som viser 

plassering av tiltak, avkjørsel, parkering og vegetasjon. Situasjonsplanen skal redegjøre for 

eksisterende og fremtidig terreng, forstøtningsmurer, sikringsgjerder og andre arealavgrensende tiltak. 

Planen skal også redegjøre for hvordan naboer og trafikkmessige forhold skal hensynstas i 

anleggsfasen. 

 

Rådmannen vil tilrå at foreslåtte rekkefølgebestemmelse endres til:  

 

Før det gis tillatelse til ytterligere tiltak i planområdet, skal gang- og sykkelvegen, inkludert 

sikringsgjerde, og fortau langs Russervegen være ferdig opparbeidet, og brukstillatelse skal være gitt.   

 

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 ny brannstasjon i Klokksvingen er 4 hendelser vurdert å havne i grønne felt, der 

risikoen er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder sårbar fauna, da det er 

registrert forekomst av skogflaggermus i ytterkant av planområdet. Deler av planen ligger under 20 

meters avstand til elva Ålma, men legger ikke opp til noen tiltak i umiddelbar nærhet. Planområdet 

ligger på en større grunnvannsressurs i sentrum, men denne er påvirket og forurenset og er ikke en 

potensiell vannkilde for husholdning og jordbruk. Planområdet tilstøter Oppdal sentralidrettsanlegg og 

vil påvirke dette ved hogst og anleggsarbeid, og resulterer i et bygg som ligger høyere i terrenget enn 

friidrettsbanen like ved. 

 

11 hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder trafikksikkerhet. Planen 

legger opp til tilknytning til Inge Krokanns veg med ny avkjørsel som går over en lengre strekning. 



Vegen er en av de mest trafikkerte lokalvegene gjennom sentrum og tiltaket medfører økt trafikk av 

personbiler og utrykningskjøretøy. Ferdselen av skolebarn gjennom planområdet er stor som følge av 

nærhet til skoleveg. Omlegging av gang- og sykkelveg, varsellys for fotgjengere og trafikanter ved 

utrykning og frisiktsone mellom oppstilling og Inge Krokanns veg er avbøtende tiltak. Faren for ulykker 

ved anleggsgjennomføring foreslås minimert ved at kravene til sikkerhet, helse og miljø i byggherre-

forskriften skal følges. Når det gjelder forurensing, ligger planområdet som nevnt tidligere på en 

grunnvannsressurs som allerede er påvirket og forurenset. Nærheten til elva Ålma innebærer ikke 

direkte forurensing av elva eller vassdragsområdet. Når det gjelder støy og støv som påvirker planen er 

det ikke foreslått avbøtende tiltak som følge av nærhet til veg, grunnet brannmannskapets dreiende 

vakter og ikke-varige opphold i brannstasjonen. Sirenebruk er en svært sannsynlig støykilde. 

Brannstasjoner regnes som en «kritisk samfunnsfunksjon» (DSB) i Oppdal og er mulig mål for 

sabotasje eller terror. Den sentrale planlokaliseringen gjør at det er flere potensielle sabotasje-/terrormål 

i nærheten, men det anses ikke behov for avbøtende tiltak for dette. 

 

3 hendelser er vurdert å havne i røde felt, der tiltak er nødvendig. Dette gjelder radongass, der hele 

planområdet ligger innenfor området for høy aktsomhetsgrad. Avbøtende tiltak ivaretas av byggteknisk 

forskrift og byggesaksbehandling. Planområdet ligger innenfor et mye brukt friområde i sentrum som 

består av barskog med tursti tilpasset rullestol og barnevogn. Tur- og skiløype må omlegges som følge 

av tiltaket. Det etableres gang- og sykkelveg ved brannstasjonen. Brannstasjonen regnes som et bygg 

for sårbare samfunnsfunksjoner og tilhører derfor sikkerhetsklasse F3 etter §17-2 i TEK17. Under 

punktet elveflom, vises det til at deler av planområdet ligger innenfor flomsone for 1000-årsflom. 

Avbøtende tiltak må derfor iverksettes, og der foreslås å heve terrenget i deler av tomten slik at det ikke 

bygges under flommålet og å unnlate å bygge kjeller. Den viktigste adkomstveien til brannstasjonen, 

Inge Krokanns veg, havner også under flommålet. Selv om deler av veien blir oversvømt, vurderes den 

til å kunne være fremkommelig med utrykningskjøretøy. Ved fare for 1000-årsflom vil TBRT ha 

mannskap på vakt, og dermed også mulighet for å rykke ut.  

 

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 - 08.04.2019  

 

Behandling 

 

Vedtak 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt (6 st.). 

 

Vedtaket blir som følger: 

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

detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart utarbeidet 11.02.19, VA-plankart datert 05.03.19 og 

udaterte bestemmelser med følgende endringer: 

 

I plankartet og VA-plankartet: 

 



Plankartet dateres 14.02.19. 

 

Gang- og sykkelvegen legges om slik som vist på vedlagte prinsippskisse datert 01.03.19. Dette 

innebærer at gang- og sykkelvegen på det meste flyttes 7 meter mot sørøst. Dette kan medføre at areal 

til trafo må flyttes noe. Gang- og sykkelvegen flyttes lenger mot vest jfr. vedlagte prinsippskisse. 

O_GF5 vises som BOP. Turvei/skiløype tas ut av planen, da denne skal etableres utenom planområdet. 

Planområdet avgrenses som vist med blå strek i vedlagte prinsippskisse.   

 

Sikringsgjerdet langs gang- og sykkelvegen vises som linje med sosi-kode 1235 i plankartet. 

 

Byggegrense mot gang- og sykkelveg i nordvest settes til 2 meter målt fra vegkanten og vises i 

plankartet og VA-plankartet. 

 

 

I bestemmelsene: 

 

Bestemmelsene dateres 14.02.19. 

 

Det tas inn en tabell med saksbehandling ihht PBL i reguleringsbestemmelsene før pkt. 1, slik som i 

plankartet.  

 

Bestemmelsen under overskriften Vegetasjon (§12-7 nr. 6) i pkt. 2 i fellesbestemmelser for hele 

planområdet, erstattes med en ny bestemmelse med følgende ordlyd: 

 

Alle sår i terrenget som følge av byggetiltak, veier, ledninger m. v. skal sås til og beplantes med 

stedegen vegetasjon. 

 

Under pkt. 2 for fellesbestemmelser for hele planområdet tas inn følgende bestemmelser: 

 

Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå mellom 07.00 – 19.00, og er ikke 

tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 – 19.00 

(LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB. Det skal i nødvendig utstrekning gjennomføres støvdempende 

tiltak som vanning eller salting. Ved eventuell tilsmussing av det offentlige vegnettet, skal dette 

rengjøres. 

 

Ledningsnettet for vann- og avløp skal være i tråd med kommunens til enhver tid gjeldende VA – norm. 

Vann- og avløp skal anlegges i tråd med VA-plankartet. 

 

Avkjørsler skal bygges i henhold til kravene i Håndbok N100, Veg og gateutforming. 

 

Det tas inn en ny bestemmelser under pkt. 3.1. Bestemmelsen får følgende ordlyd: 

 

Byggegrenser 

Byggegrense mot Inge Krokans veg er 15 meter målt fra midtlinjen. Byggegrense mot gang- og 

sykkelvegen er 2 meter målt fra vegkanten.  

 

Bestemmelsene under pkt. 3.2 og 3.3 med overskrift Eierforhold tas ut. 

 

Det tas inn en ny bestemmelse som skal komme først i rekkefølgebestemmelsene under pkt. 5, med 

følgende ordlyd:  

 

Igangsettelse/ byggetillatelse 



Før det gis igangsettingstillatelse og byggetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan som viser 

plassering av tiltak, avkjørsel, parkering og vegetasjon. Situasjonsplanen skal redegjøre for 

eksisterende og fremtidig terreng, forstøtningsmurer, sikringsgjerder og andre arealavgrensende tiltak. 

Planen skal også redegjøre for hvordan naboer og trafikkmessige forhold skal hensynstas i 

anleggsfasen. 

 

Foreslåtte rekkefølgebestemmelse endres til: 

 

Før det gis tillatelse til ytterligere tiltak i planområdet, skal gang- og sykkelvegen, inkludert 

sikringsgjerde, og fortau langs Russervegen være ferdig opparbeidet, og brukstillatelse skal være gitt. 

 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt.  
 
 

 
 

 

Rådmannens tilråding 

 

Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 

 

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

detaljreguleringsplan for ny brannstasjon i Klokksvingen på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart utarbeidet 11.02.19, VA-plankart datert 05.03.19 og 

udaterte bestemmelser med følgende endringer: 

 

I plankartet og VA-plankartet: 

 

Plankartet dateres 14.02.19. 

 

Gang- og sykkelvegen legges om slik som vist på vedlagte prinsippskisse datert 01.03.19. Dette 

innebærer at gang- og sykkelvegen på det meste flyttes 7 meter mot sørøst. Dette kan medføre at areal 

til trafo må flyttes noe. Gang- og sykkelvegen flyttes lenger mot vest jfr. vedlagte prinsippskisse. 

O_GF5 vises som BOP. Turvei/skiløype tas ut av planen, da denne skal etableres utenom planområdet. 

Planområdet avgrenses som vist med blå strek i vedlagte prinsippskisse.   

 

Sikringsgjerdet langs gang- og sykkelvegen vises som linje med sosi-kode 1235 i plankartet. 

 

Byggegrense mot gang- og sykkelveg i nordvest settes til 2 meter målt fra vegkanten og vises i 

plankartet og VA-plankartet. 

 

 

I bestemmelsene: 

 

Bestemmelsene dateres 14.02.19. 

 

Det tas inn en tabell med saksbehandling ihht PBL i reguleringsbestemmelsene før pkt. 1, slik som i 

plankartet.  

 

Bestemmelsen under overskriften Vegetasjon (§12-7 nr. 6) i pkt. 2 i fellesbestemmelser for hele 

planområdet, erstattes med en ny bestemmelse med følgende ordlyd: 



 

Alle sår i terrenget som følge av byggetiltak, veier, ledninger m. v. skal sås til og beplantes med 

stedegen vegetasjon. 

 

Under pkt. 2 for fellesbestemmelser for hele planområdet tas inn følgende bestemmelser: 

 

Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå mellom 07.00 – 19.00, og er ikke 

tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 – 19.00 

(LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB. Det skal i nødvendig utstrekning gjennomføres støvdempende 

tiltak som vanning eller salting. Ved eventuell tilsmussing av det offentlige vegnettet, skal dette 

rengjøres. 

 

Ledningsnettet for vann- og avløp skal være i tråd med kommunens til enhver tid gjeldende VA – norm. 

Vann- og avløp skal anlegges i tråd med VA-plankartet. 

 

Avkjørsler skal bygges i henhold til kravene i Håndbok N100, Veg og gateutforming. 

 

Det tas inn en ny bestemmelser under pkt. 3.1. Bestemmelsen får følgende ordlyd: 

 

Byggegrenser 

Byggegrense mot Inge Krokans veg er 15 meter målt fra midtlinjen. Byggegrense mot gang- og 

sykkelvegen er 2 meter målt fra vegkanten.  

 

Bestemmelsene under pkt. 3.2 og 3.3 med overskrift Eierforhold tas ut. 

 

Det tas inn en ny bestemmelse som skal komme først i rekkefølgebestemmelsene under pkt. 5, med 

følgende ordlyd:  

 

Igangsettelse/ byggetillatelse 

Før det gis igangsettingstillatelse og byggetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan som viser 

plassering av tiltak, avkjørsel, parkering og vegetasjon. Situasjonsplanen skal redegjøre for 

eksisterende og fremtidig terreng, forstøtningsmurer, sikringsgjerder og andre arealavgrensende tiltak. 

Planen skal også redegjøre for hvordan naboer og trafikkmessige forhold skal hensynstas i 

anleggsfasen. 

 

Foreslåtte rekkefølgebestemmelse endres til: 

 

Før det gis tillatelse til ytterligere tiltak i planområdet, skal gang- og sykkelvegen, inkludert 

sikringsgjerde, og fortau langs Russervegen være ferdig opparbeidet, og brukstillatelse skal være gitt. 

 

Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt.  

 


