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Saksopplysninger 

 
Oppdal kommune har 02.04.19. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Breesgård 
Turistsenter fra Ola Fjøsne. Planen omfatter del av gnr 183 bnr 1. Forslagsstiller er Breesgård 
Turistsenter AS. Oppstartsmøte ble holdt 09.11.17. Her ble premissene for det videre 
planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 
Planområdet er ca. 102,5 da., og ligger knapt 1 km sørvest for Festa. Adkomst til området er 
fra RV 70. Bebyggelsen på tomtene H1 – H17 skal ha vannforsyning fra Svorunda vannverk. 
Tomtene H1 – H12 skal kobles til felles avløpsanlegg, AVL1. Tomtene H13 – H17 skal kobles 
til felles avløpsanlegg, AVL2. Hensikten med planen er å vise arealformål slik planområdet er 
utbygd, og hytter eid av andre med egen tomtegrunn (H1 – H12). Man ønsker i tillegg å 
regulere inn 5 tomter (H13 – H17) til utleiehytter. Disse tomtene skal ikke fradeles.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål fritids- og turistformål. 
Tomter avsatt til fritidsbebyggelse er ikke i tråd med dette formålet. Planforslaget er dermed 
ikke fullt ut 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 

 
Oppslag i Miljødirektoratets Naturbase viser at Breesgård Turistsenter grenser inntil Festas 
elvekløft, naturtypen Bekkekløft og bergvegg med verdi Viktig. Dette er en elvekløft dannet av 
elva Festa ovenfor og nedenfor RV 70. Her finnes fossesprøytbetinget vegetasjon flere steder, 
med tydelige tjukke mosematter på stein og på marka nede i kløfta. Lokaliteten har også en rik 
flora. Lokaliteten er litt påvirket av søppel og redusert vannføring som følge av 
vassdragsregulering. På plankartet er deler av lokaliteten vist som faresone ras og skred der 
det ikke skal utføres byggetiltak. I Artsdatabankens Artskart er det vist en observasjon av 
storspove under forflytning ved innkjøringen til turistsenteret. Storspovebestanden er betegnet 
som sårbar. Det er i tillegg observert sumpurtmåler (sommerfugl). Bestanden er livskraftig. Det 
er også påvist matblekksopp i planområdet. Også denne arten har en livskraftig bestand. I 
kommunens viltkart er det registrert hekkende rovfugl i Festajuvet. Helt nederst i planområdet 
er det registrert raste- og beiteområde for elg.  
 
Kunnskapsgrunnlaget anses etter dette som tilstrekkelig til å kunne ta planforslaget opp til 
behandling, jfr. naturmangfoldloven (nml) § 8. Føre-var-prinsippet i nml § 9 kommer ikke til 
anvendelse. Planforslaget legger opp til etablering av 5 nye tomter for utleiehytter. For øvrig 
viser planen området slik det er utbygd. 5 nye utleiehytter vil ikke påvirke den samlede 
belastningen på økosystemet i eller i nærheten av planområdet, jfr. nml § 10. Tiltaket volder 
ikke skade på naturmangfoldet, og nml § 11 kommer ikke til anvendelse. Rådmannen legger til 
grunn at etablering av 5 nye utleiehytter skjer så skånsomt som mulig, jfr. nml § 12.  
 
Prinsippene i nml §§ 8 – 12 anses ivaretatt.  
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil heller ikke påvirke andre miljøinteresser i området.  
 

Landbruksfaglig vurdering 

 
Landbrukseiendommen Breesgård har de siste 40 årene utviklet seg fra matproduserende 
areal til område for camping og fritid. Ca. 35 da dyrka jord og ca. 10 da beite/kantvegetasjon 
er omdisponert gjennom 70-80-tallet til oppstillingsplass for campingvogner med tilhørende 
infrastruktur. Inne i dette er det også bygd 12 hytter som muntlig skal ha fått tildelt egen tomt, 
uten at dette er gjennomført i matrikkelen. 
 
Det er positivt at det endelig blir reguleringsplan for området som viser dagens bruk. Det 
foreslås å utvide fritidsarealet til å omfatte areal sør for gårdsbebyggelsen, med 5 nye 
utleiehytter og et all-område AU1. Endringene vil til sammen legge beslag på ca. 1,3 da dyrka 
jord.  
 
Landbrukseiendommen Breesgård består totalt av 690 dekar, der 17,5 da er dyrka jord, 215 
da er produktiv skog, 74 da er bebygd/camping og øvrig er lauvskog/utmark. Å bygge ned 
ytterligere dyrka mark er uheldig. Samtidig er det klart at det er turistvirksomheten som er 
hovedinntekten på gården. Dyrka jorda leies ut til en nabo, og etter endring står det igjen to 
dyrka stykker på 8 da hver.  
 



Landbruksfaglig er det knyttet stor skepsis til forslaget om å fradele de 12 eksisterende 
hyttene med egen selveier tomt H1-H12. For det første ut fra prinsippet om at en 
campingsplass i utgangspunktet er en reversibel innretning. Det er tidligere (gjennom flere 
vedtak i fylkeslandbruksstyret og kommunen) omdisponert 35 da dyrka jord til oppstillingsplass 
for campingvogner. Det er så vidt kjent ikke søkt om fradeling og omdisponering til de 12 
hyttene, som trolig er blitt til etter hvert – noen vet vi har gått fra spikertelt til hytte. Det vil på 
sikt bli uhensiktsmessig for campingsplasseier å håndtere privat eiendom midt i et stort 
fellesanlegg. Selv om det i dag foreligger privatrettslig avtale på selve hytten, vil det 
landbruksfaglig sterkt frarådes at disse får selveiende tomt, begrunnet ut fra arronderings-
messige ulemper.  
 

Folkehelsevurdering 

Planområdet ligger inntil svært viktige friluftsområder som for eksempel Gjevilvassdalen. Fra 

Breesgård er det enkel tilgang til utfartsområdene, som er viktig i forhold til folkehelse. Planen 

beskriver et uteoppholdsareal med muligheter for utvikling av en aktivitetsplass. Dette vil være positivt 

både for hytteeierne og alle som er tilknyttet campingplassen. 

 

Breesgård har oversiktlige veger, men i høysesong med full campingplass kan det generere mye trafikk. 

Det er viktig at det er god skilting langs vegen og at bilene holder lav fart. Deler av vegen, også til det 

nye planområdet er bratt og krever godt vedlikehold spesielt med strøing på vinters tid. Avkjørsel fra 

RV 70 er oversiktlig og vurderes som trafikksikker. 

 

Samlet vurdering 

 
Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse vises til vurderingene ovenfor.  
 
Rådmannen er enig med fagleder landbruk at det kan være uheldig å dele fra de 8 tomtene til  
selveiertomter. Forslagsstiller opplyser imidlertid at dette ikke er aktuelt, men at det tas sikte 
på opprettelse av festegrunn (festetomter) på disse tomtene. Rådmannen mener derfor at det 
er riktig at disse tomtene vises med formål fritidsbebyggelse.  
 
Rådmannen vil innledningsvis bemerke at det er positivt at det nå fremmes forslag til en 
detaljreguleringsplan for Breesgård Turistsenter, slik at arealbruken blir avklart gjennom  
juridisk bindende plankart med tilhørende bestemmelser.  
 
Rådmannen har følgende merknader til plankart og reguleringsbestemmelser datert 21.03.19, 
og VA-plankart datert 24.04.19: 
 
I plankartet og  VA-plankartet er de 5 tomtene for utleiehytter vist med formål 
fritidsbebyggelse. Tomtene må vises med formål Utleiehytter, sosi-kode 1171. Utleiehytter må 
tas inn som arealformål i tegnforklaringen under PBL. § 12.5 Arealformål. I plankartet står Mari 
Vassli som forslagsstiller, mens Breesgård Turistsenter AS er oppgitt som forslagsstiller i 
planbeskrivelsen og bestemmelsene. Rådmannen vil tilrå at dette rettes opp i plankartet. 
 
Endring av arealformål fra fritidsbebyggelse til utleiehytter for de 5 nye tomtene medfører 
følgende endringer i bestemmelsene: 
 
§ 3.1: Her må utleiehytter tas med som arealformål. Rådmannen vil tilrå at innledningen får 
følgende ordlyd: 
 



Areal avsatt til bebyggelse og anlegg inneholder følgende arealformål: Bolig (B1), 
næringsbebyggelse (TF1), campingvogn med spikertelt (C1 og TF1), annen offentlig eller 
privat tjenesteyting (OPT1), fritidsbebyggelse (H1 – H12), utleiehytter (U1 – U5).  
 
Overskriften Fritidsbebyggelse (H13 – H17) endres til: Utleiehytter (U1 – U5) 
 
§ 3.1.14. endres til: 
 
Det tillates oppført en utleiehytte med tilhørende garasje/anneks/uthus pr. tomt  
 
3.1.16. endres til: 
 
Utnyttelsesgrad (BYA) pr. tomt for utleiehytter er maks. 30 %.  
 
I § 3.1.20. erstattes Fritidsboliger med Utleiehytter.  
 
Rådmannen har for øvrig ingen merknader til plankartene eller bestemmelsene. 
 
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 Breesgård Turistsenter er 7 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 kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). Under 
klimatilpassing/flomfare er vurderingen at planområdet ikke er spesielt flomutsatt. Overvann 
ledes til Festajuvet og Breesbekken. Under sårbar flora er Festas elvekløft nevnt. Det er ikke 
planlagt tiltak som kommer i berøring med lokaliteten. Når det gjelder kulturmiljø/naturmiljø 
vises til at skråningen ned mot Breesbekken vest for tomtene H13 – H17 (U1 – U5 etter 
endring foreslått ovenfor) er vist med hensynssone bevaring naturmiljø der det ikke er tillatt 
med inngrep i terreng eller vegetasjon. Støy og støv fra vegtrafikk vurderes å ikke være tema 
når det gjelder de nye tomtene. Uteplassene på tomtene H1 og H2 kan vurderes skjermet mot 
støy fra RV 70.  
 
5 hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av disse gjelder 
trafikksikkerhet. Vurderingene er at siktforholdene er ivaretatt ved avkjørslene fra RV 70. 
Internt i planområdet er trafikksikkerheten ivaretatt ved at det er liten trafikk og lav hastighet. 
Som avbøtende tiltak når det gjelder støv og støy i anleggsperioden foreslås en bestemmelse 
(§ 2 – 3) som begrenser anleggsdrift i tid på døgnet, dager da anleggsdrift ikke er tillatt, og 
maksimum gjennomsnittlig støynivå. Ulykker ved anleggsgjennomføring skal unngås ved at 
byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal følges.  
 
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 - 07.05.2019  

 

Behandling 

 

Vedtak 

 

Rådmannens tilråding vedtas enstemmig. 
 
Vedtaket blir som følger: 
 

Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Breesgård Turistsenter på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 21.03.19, VA-plankart 
datert 24.04.19, og bestemmelser datert 21.03.19, med følgende endringer:  
 
I plankartet og VA-plankartet:  
 

- De 5 tomtene til utleiehytter vises med arealformål Utleiehytter (sosi-kode 1171).  
- Utleiehytter må tas inn som arealformål i tegnforklaringen under PBL. § 12 – 5 

Arealformål.  
- Breesgård Turistsenter AS må oppgis som forslagsstiller.  

 
I bestemmelsene: 
 
§ 3.1: Utleiehytter tas med som arealformål. Innledningen får følgende ordlyd: 
 
Areal avsatt til bebyggelse og anlegg inneholder følgende arealformål: Bolig (B1), 
næringsbebyggelse (TF1), campingvogn med spikertelt (C1 og TF1), annen offentlig eller 
privat tjenesteyting (OPT1), fritidsbebyggelse (H1 – H12), utleiehytter (U1 – U5).  
 
Overskriften Fritidsbebyggelse (H13 – H17) endres til: Utleiehytter (U1 – U5) 
 
§ 3.1.14. endres til: 
 
Det tillates oppført en utleiehytte med tilhørende garasje/anneks/uthus pr. tomt  
 
3.1.16. endres til: 
 
Utnyttelsesgrad (BYA) pr. tomt for utleiehytter er maks. 30 %.  
 
I § 3.1.20. erstattes Fritidsboliger med Utleiehytter.  
 
 
Prinsippene i nml §§ 8 – 12 anses ivaretatt, jfr. Miljøfaglig vurdering.  
 
 
 
 



Rådmannens tilråding 

 
Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til 
detaljreguleringsplan for Breesgård Turistsenter på lovbestemt høring, og å legge 
planforslaget ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder plankart datert 21.03.19, VA-plankart 
datert 24.04.19, og bestemmelser datert 21.03.19, med følgende endringer:  
 
I plankartet og VA-plankartet:  
 

- De 5 tomtene til utleiehytter vises med arealformål Utleiehytter (sosi-kode 1171).  
- Utleiehytter må tas inn som arealformål i tegnforklaringen under PBL. § 12 – 5 

Arealformål.  
- Breesgård Turistsenter AS må oppgis som forslagsstiller.  

 
I bestemmelsene: 
 
§ 3.1: Utleiehytter tas med som arealformål. Innledningen får følgende ordlyd: 
 
Areal avsatt til bebyggelse og anlegg inneholder følgende arealformål: Bolig (B1), 
næringsbebyggelse (TF1), campingvogn med spikertelt (C1 og TF1), annen offentlig eller 
privat tjenesteyting (OPT1), fritidsbebyggelse (H1 – H12), utleiehytter (U1 – U5).  
 
Overskriften Fritidsbebyggelse (H13 – H17) endres til: Utleiehytter (U1 – U5) 
 
§ 3.1.14. endres til: 
 
Det tillates oppført en utleiehytte med tilhørende garasje/anneks/uthus pr. tomt  
 
3.1.16. endres til: 
 
Utnyttelsesgrad (BYA) pr. tomt for utleiehytter er maks. 30 %.  
 
I § 3.1.20. erstattes Fritidsboliger med Utleiehytter.  
 
 
Prinsippene i nml §§ 8 – 12 anses ivaretatt, jfr. Miljøfaglig vurdering.  
 
 
 
 


