
 

OPPDAL KOMMUNE 
 

Særutskrift 
Dok 8 

Våre saksbehandlere Referanse 
Arita Eline Stene, Arild Hoel, Gro Aalbu og Vigdis Thun ARST/2018/2374-6/504.019.02 

 
 

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato 
Bygningsråd 19/90 14.10.2019 

Forslag til detaljreguleringsplan for Brennhaug - Mjøen del II, B3 og B7 

 
Vedlegg 
1 Forslag til planbeskrivelse 
2 Forslag til planbestemmelse 
3 Forslag til plankart 
4 Forslag til VA - plankart 
5 RISIKO-OG SÅRBARHETSANALYSE 
6 Lekeplass (LP1) og annet uteoppholdsareal (AU2) 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Sakens øvrige dokumenter.  
 
 
Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har 09.09.19 mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Brennhaug – Mjøen del II, 
B3 og B7 fra Ola Fjøsne. Planen omfatter del av gnr/bnr 20/3 og gnr/bnr 23/1. Forslagsstiller er 
Våttåhaugen AS. Ny plan vil erstatte deler av gjeldende reguleringsplaner med plan-ID 1981003 og 
1996007. Oppstartsmøte ble holdt 04.12.18. Her ble premissene for det videre planarbeidet 
gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Planområdet er knapt ca. 15 da., 
og ligger i området Tjønnkåsen, ca. 1,5 km sørvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved 
utvidet bruk av Tjønnkåsvegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett. Hensikten 
med planen er å legge til rette for frittliggende boligbebyggelse, 11 tomter, med tilhørende infrastruktur, 
lekeareal og parsellhage.  
 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål bolig, LNFR-område og friområde. 
Del av lekeplass og parsellhage vil bli foreslått lagt på arealformål LNFR og friområde i kommune-
planen. Planforslaget er dermed ikke fullt ut i tråd med kommuneplanens arealdel, og skal slutt-
behandles 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 
 
Utsjekk i Miljødirektoratets Naturbase viser at det ikke er kartlagt viktige eller svært viktige naturtype i, 
eller i nærheten av planområdet. Artsdatabankens Artskart viser heller ingen truede eller sårbare arter i  
planområdet. Det er registrert vipe (sterkt truet) sørøst for planområdet. Dette er en observasjon fra 
2015. Arten er imidlertid ikke registrert i området i forbindelse med kommunens viltkartlegging. I denne 
kartleggingen er det heller ikke registrert andre arter som blir påvirket av utbygging i tråd med 
planforslaget.  
 
Det foreligger et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å vurdere planforslaget, jfr. § 8 i 
naturmangfoldloven (nml). Føre-var-prinsippet i nml § 9 kommer dermed ikke til anvendelse. Utbygging 
i tråd med planforslaget vil heller ikke gi negativ påvirkning eller øke samlet belastning på viktige 
økosystemer i området (nml § 10). Nml § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver) kommer ikke til anvendelse.  
 
Kommunedirektøren legger til grunn at planområdet bygges ut så skånsomt som mulig (nml § 12). 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses etter dette ivaretatt.  
 
Utbygging i tråd med planforslaget vil heller ikke gi negative virkninger på andre miljøinteresser.  
 
 
Landbruksfaglig vurdering 
 
Rent prinsipielt er det landbruksfaglig feil å bygge ned 15 dekar dyrka jord til boligformål. Dette er 
imidlertid avklart i tidligere kommuneplaner, sist stadfestet i kommuneplanens arealdel 2019-2030, 
samt gjeldende reguleringsplan Brennhaug-Mjøen del II fra 1996. Endring av reguleringsplan 
sammenfaller med tidligere vedtatt arealbruk for området. 
 
Det er i reguleringsplanen ikke vist byggegrense mot dyrka mark mot eiendom 20/3, denne må inn for 
tomtene B2, B3 og B4. Dyrka jorda her er i aktiv drift til grasproduksjon og hensynsone eller 
byggegrense mellom bolig/jordbruk må inn så lenge dyrka jorda ikke er tatt i bruk til anna formål.  
 
Område LP1 i reguleringsplanforslaget er i dag LNFR-areal og foreslås regulert til lekeplass og 
avgrenset med sikringsmur/støttegjerde. Dette er en del av et større LNFR-område som omfatter 
skogbevokst beite. Landbruksfaglig synes det bedre å la dette forbli landbruksareal og sees i 
sammenheng med et større område for allmenn bruk, sammen med skogbruk og beite. Det vil da ikke 
være nødvendig med dispensasjon fra LNFR-formål for gjennomføring av planen. 
 
Det er i § 2.6 i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at overskytende matjord skal tas vare på. 
Matjord er en begrenset ressurs og ivaretaking av matjordlaget er viktig både ut fra mat- og klima-
perspektiv. Bruk av matjord til infrastruktur/miljøfremmende tiltak kan ikke tillates, matjord skal brukes 
til landbruksformål. Paragrafen må derfor endres.  
 
 
Folkehelsevurdering 
 
Nærlekeplassen er godt skjermet fra trafikk, støv og støy og ligger fint til. Det er positivt at det er lagt 
opp til parsellhage og at det er planlagt grønn korridor fra vegen og bort til denne.  
 
God nærlekeplass og parsellhage vil påvirke bomiljøet positivt og være helsefremmende for beboerne. 
Nærlekeplassen må være ferdig opparbeidet før ferdigstillelse, være universelt utformet og inneholde 
tilrettelegging for ulike aktiviteter for mindre barn.  
 
Det er beskrevet liten trafikkmengde i området og at fartsgrensen vil bli satt til 30 km/t i området. Det er 
trafikksikker adkomst til skole etter delvis gangveg/fortau og veger gjennom boligområder.  
 
 



Klimafaglig vurdering 
 
Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å redusere de totale klimagassutslippene med 45 % 
innen år 2030, sammenlignet med 1990. Oppdal som kommune har gjennom klima- og energiplanen 
forpliktet oss på å tilstrebe å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.  

Et gitt areal kan ta opp og slippe ut klimagasser, og mengden av klimagasser er avhengig av arealbruk 
og hva som skjer på arealet. Opptak av klimagasser skjer når biomasse (f.eks. skog, busker og gress) i 
vekst tar opp og lagrer karbon gjennom fotosyntesen. Utslipp av klimagasser skjer når biomassen 
forbrennes, brytes ned naturlig, eller ved endret arealbruk.  

Alt areal kan klassifiseres som enten skog, dyrket mark, beite, vann/myr, utbygd areal eller annen 
utmark. Miljødirektoratets regnskapsverktøy for utslipp/opptak av klimagasser tar utgangspunkt i tall 
hentet fra disse kategoriene.1)  

Planforslaget for Brennhaug – Mjøen del II, B3 og B7 erstatter deler av gjeldende reguleringsplaner 
med plan-ID 1981003 og 1996007, hvor samme område er regulert til boligformål. Dette planforslaget 
vil derfor ikke endre reguleringsformål og vil ikke føre til annen arealbruk enn det som den allerede er 
regulert til. Arealbruksendringene vil dermed ikke føre til et annet utslipp eller opptak i forhold til 
gjeldende plan.  

Fra et klimaperspektiv anses det positivt at det legges til rette for boliger i et sentrumsnært område 
hvor det vil være lettvint å komme seg til sentrum og turområder til fots eller sykkel. At det åpnes for 
bruk av solcellepanel og parsellhage anses som positive klimatiltak. Det er negativt at dyrka mark blir 
bygd ned, men da vil det være spesielt viktig å ta vare på den overskytende matjorda og at denne 
brukes til landbruksformål.  

1) Beregningene av utslipp og opptak av klimagasser i et gitt areal er basert på følgende formel:   
Utslipp/opptak av CO2 (tonn CO2-ekv.) = arealets størrelse (hektar) * arealbrukskategoriens

 utslippsfaktorer (tonn CO2 ekv. /hektar /år) * antall år endringene har effekt (20 år). 
  

 
Samlet vurdering 
 
Når det gjelder miljø, landbruk og folkehelse og klima vises til vurderingene ovenfor. 
 
Kommunedirektøren har følgende merknader til udaterte plankart og VA-plankart mottatt 09.09.19 og 
reguleringsbestemmelser datert 04.09.19: 
 
Til plankart og VA-plankart:  
 
Plankart og VA-plankart mangler datering. Dette må påføres i tabellen for saksbehandling etter plan- 
og bygningsloven og kommunedirektøren vil tilrå at disse dateres 04.09.19 i likhet med 
bestemmelsene. I tillegg må saksnr. i saksbehandlingssystem fylles inn. Dette er 18/2374.  
 
Kommuneplanens bestemmelser sier at boligbebyggelse skal plasseres minst 10 m fra fulldyrka og 
overflatedyrka jord. Tomtene B2, B3 og B4 grenser til fulldyrka jord, men ei byggegrense på 10 meter 
vil gjøre det problematisk å bebygge tomtene. Tilgrenset område er regulert til boligformål i en gammel 
reguleringsplan og i kommuneplanens arealdel, og det er derfor nærliggende å anta at området vil 
bebygges i framtida. På bakgrunn av dette mener kommunedirektøren at byggegrensa kan minkes, og 
vil tilrå at denne settes til 5 meter. 
 
Areal vist til lekeplass (LP1) er, som omtalt under landbruksfaglig vurdering, en del av et skogbevokst 
område. Ettersom lekeplassen er vist på et område som i kommuneplanen er vist til LNFR-formål, ble 
det holdt en befaring sammen med planlegger for å se nærmere på plasseringen av denne og 
diskutere mulige alternativer. Kommunedirektøren er enig i at det er uheldig at slike områder bygges 
ned, men mener området har gode kvaliteter som vil ha en stor verdi som et lekeområde for barn i 
nærområdet og som sosial møteplass for allmenheten. Kommunedirektøren mener vurderingene som 



ble gjort under utarbeiding av planforslaget er grundige med tanke på dette og vil tilrå at LP1 blir vist i 
plankartet i samme område som foreslått, men at det deles opp i henhold til vedlagt prinsippskisse, slik 
at det østlige arealet blir vist til annet uteoppholdsareal (AU2). På denne måten kan en ivareta 
kvalitetene ved deler av området slik som det ligger i dag, og avgrense inngrep i terreng og vegetasjon 
for opparbeiding av lekeplassen.   
 
Det er ikke lagt inn byggegrense mot Tjønnkåsvegen. Dersom bestemmelser om byggegrense ikke er 
fastsatt i plan, vil byggegrense følge veglova som sier at byggegrensen skal gå 15 meter fra kommunal 
veg. Dette vil gjøre det vanskelig å bebygge enkelte tomter og føre til unødvendige dispensasjoner. 
Kommunedirektøren vil tilrå at byggegrense til Tjønnkåsvegen i plankartet blir vist 6 meter fra vegens 
senterlinje.  
 
Til bestemmelsene:  
 
Kommunedirektøren er enig i landbruksfaglig vurdering angående matjord og tilrår at pkt. 2.6 endres til 
følgende ordlyd:  
 
Overskytende matjordmasser skal tas vare på og brukes til landbruksformål i nærområdet.  
 
For å ivareta trafikksikkerheten ved gang- og sykkelvegen, vil kommunedirektøren tilrå at det tas inn et 
nytt pkt. 3.2.1.3. med følgende ordlyd:   
 
Gang- og sykkelvegen skal utformes på en slik måte at den gir trafikksikker innkjøring på, og utkjøring 
fra OV1.  
 
Som følge av at del av foreslått lekeplass endres til annet uteoppholdsareal, vil kommunedirektøren 
tilrå at AU2 tas inn  i pkt. 3.1.12 i 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 Brennhaug – Mjøen del II, B3 og B7 er to hendelser vurdert å havne i grønne felt, 
der risikoen er akseptabel, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. Dette gjelder radongass, der 
avbøtende tiltak er at alle boenheter skal følge byggteknisk forskrift og ha radonsperre mot grunnen. 
Under klimatilpasning/flomfare vises det til at ved store vannmengder grunnet rask snøsmelting og 
styrtregn er den beste løsningen å lede overvannet ved oppdimensjonert overvannsledning ut i Kolsjø-
bekken. Planområdet består av tykk morene med middels gode infiltrasjonsløsninger og med middels 
erosjonsrisiko. Det vurderes slik at en del overvann vil gå ned i grunnen da den tykke morenen kan 
infiltrere mye vann.  
 
Fem hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Tre av disse gjelder trafikk-
sikkerhet. Vurderingen er at siktforhold er ivaretatt ved avkjørsler fra Tjønnkåsvegen og ved gang- og 
sykkelvegen. Trafikksikkerheten i området ivaretas ved at det er lite trafikk og farten er lav på de 
interne vegene. Om vinteren strøs vegene etter behov. To hendelser gjelder anleggsperioden, hvor 
avbøtende tiltak med tanke på støy er å begrense anleggsdriften med antall timer i døgnet og tillates 
ikke i helger eller på helligdager. Støv i anleggsperioden kan være til sjenanse for de nærmeste 
naboene og avbøtende tiltak her vil være vanning/salting av vegen. 
 
Kommunedirektøren slutter seg til de vurderingene som er gjort, og kan ikke se at det er andre 
hendelser som burde vært omtalt.  
 
Kommunedirektøren vil, med ovennevnte endringer, tilrå at planforslaget sendes på lovbestemt høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 



Saksprotokoll i Bygningsråd - 14.10.2019  
 

Behandling 
 
Liv S. Reitan spurte om sin habilitet i saken. 

Vedtak 
 
Liv S. Reitan ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte (6 st.). 
 
Kommunedirektørens tilråding vedtas med 5 mot 1 stemme (mindretallet: SP v/K. Toftaker). 
 
 
Vedtaket blir som følger: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detalj-
reguleringsplan for Brennhaug – Mjøen del II, B3 og B7 på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 
ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder udaterte plankart og VA-plankart mottatt 09.09.19 og 
bestemmelser datert 04.09.19, med følgende endringer:  
 
I plankartet og VA-plankartet: 
 

- Plankart og VA-plankart dateres 04.09.19.  
 

- 18/2374 fylles inn under saksnr. i saksbehandlingssystem. 
 

- Byggegrense til dyrka mark blir vist til 5 meter på tomtene B2, B3 og B4.  
 

- Byggegrense til Tjønnkåsvegen blir vist 6 meter fra vegens senterlinje.  
 

- Del av lekeplass LP1 blir vist til annet uteoppholdsareal AU2 i henhold til vedlagt 
prinsippskisse.  

 
I bestemmelsene: 
 

- Pkt. 2.6 endres til følgende ordlyd: 
 
Overskytende matjordmasser skal tas vare på og brukes til landbruksformål i nærområdet.  
 

- Det tas inn et nytt pkt. 3.2.1.3. med følgende ordlyd:   
 
Gang- og sykkelvegen skal utformes på en slik måte at den gir trafikksikker innkjøring på, og 
utkjøring fra OV1.  
 

- I pkt. 3.1.12 inkluderes AU2.  
 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt.  
 
 
 
 
 
 



Kommunedirektørens tilrådning  
 
Bygningsrådet gjør slikt vedtak: 
 
Bygningsrådet vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 å sende Forslag til detalj-
reguleringsplan for Brennhaug – Mjøen del II, B3 og B7 på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 
ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder udaterte plankart og VA-plankart mottatt 09.09.19 og 
bestemmelser datert 04.09.19, med følgende endringer:  
 
I plankartet og VA-plankartet: 
 

- Plankart og VA-plankart dateres 04.09.19.  
 

- 18/2374 fylles inn under saksnr. i saksbehandlingssystem. 
 

- Byggegrense til dyrka mark blir vist til 5 meter på tomtene B2, B3 og B4.  
 

- Byggegrense til Tjønnkåsvegen blir vist 6 meter fra vegens senterlinje.  
 

- Del av lekeplass LP1 blir vist til annet uteoppholdsareal AU2 i henhold til vedlagt 
prinsippskisse.  

 
I bestemmelsene: 
 

- Pkt. 2.6 endres til følgende ordlyd: 
 
Overskytende matjordmasser skal tas vare på og brukes til landbruksformål i nærområdet.  
 

- Det tas inn et nytt pkt. 3.2.1.3. med følgende ordlyd:   
 
Gang- og sykkelvegen skal utformes på en slik måte at den gir trafikksikker innkjøring på, og 
utkjøring fra OV1.  
 

- I pkt. 3.1.12 inkluderes AU2.  
 
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt.  
 
 


