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Saksopplysninger 

 

Oppdal kommune har 28.09.18. mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk 

AS fra Plankontoret. Planen omfatter del av gnr/bnr 75/1, 74/1, 55/5, 54/1, 75/1, 77/1 og 77/2. 

Forslagsstiller er Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS. Oppstartsmøte ble holdt 28.09.16. Her ble 

premissene for det videre planarbeidet gjennomgått, herunder bestemmelsene til kommuneplanens 

arealdel. Planområdet er knapt 404 da., og ligger vest for Driva elv fra Skoresbrua og ca. 1 km. mot 

nordøst. Areal avsatt til næringsbebyggelse er på ca. 42 da. Adkomst til området er fra 

Båggåstrondvegen. Sætrumsmovegen foreslås omlagt over en strekning på ca. 400 meter. Hensikten 

med planen er å legge til rette for etablering av et lukket, landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret. 

Anlegget skal ha egen vannforsyning fra borebrønner i området, vist som BVF på plankartet. 

Avløpsvann skal føres til samme område som det kommunale renseanlegget, vist som BAV på 

plankartet. Avløpsvann fra oppdrettsanlegget skal føres til en egen lagune for rensing. Dette medfører 

en utvidelse av anlegget.   

 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel vist med arealformål næringsbebyggelse, LNFR og LNFR 

der spredt utbygging er tillatt. Området for næringsbebyggelse er utvidet i forhold til det arealet som er 

avsatt i kommuneplanen. 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 

 

Utsjekk i Miljødirektoratets Naturbase viser at planområdet ikke berører viktige naturtyper. Ca. 300 

meter vest for planområdet er det registrert en lokalitet med naturbeitemark med verdi A, svært viktig. 

Ovenfor denne lokaliteten er det registrert en lokalitet med beiteskog med verdi B, viktig. Utbygging i 

tråd med planforslaget vil ikke påvirke disse lokalitetene. I Artsdatabankens Artskart er det ikke 

registrert trua eller sårbare arter i eller i nærheten av planområdet. Kommunens viltkart viser at tiltaket 

berører en mindre del av en storspovelokalitet. Utbygging i tråd med planen vil ikke påvirke lokaliteten. 

Det vises for øvrig til vurderingene i planbeskrivelsen (s 33 og 34), der det framgår at prinsippene i §§ 8 

– 12 i naturmangfoldloven er ivaretatt. Utbygging i tråd med planforslaget vil etter dette ikke komme i 

konflikt med viktige miljøinteresser eller påvirke naturmangfoldet i området.  

 

Landbruksfaglig vurdering 

Reguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS omfatter et stort område i reguleringsplankartet 

(404 dekar) mens rent konkret er det ca. 18 dekar som blir bebygd, i tillegg til borebrønner og 

avløpsanlegg. Landbrukshensyn blir mest berørt i det området som omfatter næringsbebyggelse (Fiolett 

farge i plankartet). Innenfor område for næringsbebyggelse er det i dag ca. 30 da produktiv skog og 4 da 

fulldyrka jord som vil bli nedbygd/berørt. Landbruksvegen gjennom området, Sætrumsmovegen, blir 

flyttet, men ivaretatt. Det er viktig ved bygging av ny veg at denne dimensjoneres til vegklasse 1 jfr. 

Normaler for landbruksveger, det vil si med vegbredde 4,5 m. Sætrumsmovegen er transportveg for 

tankbil, tømmerdrift og andre store kjøretøy i skog- og jordbruksdrift, samt grustransport fra 

Sætrumsmoen masseuttak. 

 

På øvrig areal nord for næringsbebyggelsen vil landbruksarealene kunne brukes som i dag. Det vil bli 

restriksjoner på bruk av enkelte sprøytemidler på dyrka jorda som ligger vest for borebrønnen, men 

ingen restriksjoner på drift av jord inkl. pløying og gjødsling med møkk/kunstgjødsel. Det forutsettes at 

grunneiere og drivere av jord og skog informeres godt om de tiltak som iverksettes og de restriksjoner 

som blir gjeldende for området.  

 

Folkehelsevurdering 

Prosjektet vil indirekte virke positivt på folkehelsa ved at det genererer arbeidsplasser både i forhold til 

industri, men også kompetansearbeidsplasser. Dette vil gi Oppdalinger en mulighet for arbeid, men også 

rekruttere arbeidstakere som kan gi økt tilflytning til Oppdal. Prosjektet kan også være med å styrke 

utvikling av tettstedet Driva ved en mulig økt bosetting og aktivitet ved virksomheten.  

 

Planforslaget beskriver et forslag om å legge om turstien langs elva, noe som vil bevare området og 

turstien på en tilfredsstillende måte. Det er også planlagt å legge om vegen slik at den går mellom elva 

og næringsområdet. Varelevering og parkering vil skje inn mot fylkesvegen, noe som reduserer 

trafikkmengden innover Sætrumsmovegen og øker trafikksikkerheten.   



 

Samlet vurdering 

 

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

 

Fylkesmannen og NVE mener det bør utarbeides planprogram og konsekvensutredning i tråd med 

forskrift om konsekvensutredninger da tiltaket vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn. Det listes 

opp en rekke tema som må utredes. I oppstartsmøtet 28.09.16. ble det fra kommunens side stilt krav til 

at forslagsstillerne og planlegger skulle foreta en vurdering av om tiltaket ville få vesentlige virkninger 

for, eller komme i konflikt med de forhold som er nevnt i vedlegg III i forskriften. Etter å ha 

gjennomgått denne vurderingen konkluderte Oppdal kommune som planmyndighet med at det ikke var 

behov for å utarbeide konsekvensutredning etter bestemmelsene i forskriften, men at de aktuelle 

temaene måtte belyses godt i planbeskrivelsen. Etter å ha gått gjennom planbeskrivelsen og ROS-

analysen, mener rådmannen at aktuelle tema er meget godt belyst. Det planlagte oppdrettsanlegget er 

lukket, dvs. at det ikke skal være direkte utslipp til Driva elv. Etter først å ha blitt renset i anlegget, vil 

avløpsvann bli ført til det kommunale renseanlegget, som kan utvides ved behov. Det landbaserte 

anlegget vil ikke medføre fare for rømming av fisk eller spredning av fiskesykdommer til vassdraget. 

Grunnvannsuttaket vil kunne påvirke en bekk vest for brønnområdet. Uttørking av bekken vil, 

uavhengig av grunnvannsuttaket, skje sesongmessig avhengig av nedbørsforhold og naturlig tilsig. Det 

er lite trolig at bekken benyttes som gyteområde for sjøørret, og utelukket når det gjelder laks. I 

søknaden om konsesjon for uttak av grunnvann, utarbeidet av Asplan Viak, er det konkludert med at 

grunnvannsuttaket ikke vil medføre særlig varige ulemper, hverken i nærliggende overflatevann/ 

vassdrag, for natur/kulturverdier eller naturressurser. Samfunnsmessige virkninger er vurdert på s. 37 i 

planbeskrivelsen. Det vises her til at anlegget forventes å generere opp mot 40 arbeidsplasser, noe som 

vil være positivt for bosetting og opprettholdelse av skole og barnehage på tettstedet Driva. Anlegget vil 

ha store miljømessige fordeler sammenlignet med tradisjonelt fiskeoppdrett, og bidra til å videreutvikle 

norsk oppdrettsnæring. Det vises også til at oppdrett kan bidra til å forebygge en framtidig matvarekrise. 

Rådmannen konkluderer etter dette med at tiltaket vil gi store, positive virkninger for samfunnet uten at 

det oppstår nevneverdige negative virkninger for miljøet.  

 

Rådmannen har ingen merknader til VA-plankart datert 03.10.18. Plankartet mangler datering. Dette må 

påføres, og rådmannen vil tilrå at plankartet dateres 28.09.18. da planforslaget ble mottatt. Det samme 

gjelder reguleringsbestemmelsene. Her er det også oppgitt feil dato for oppstartsmøtet. Korrekt dato er 

28.09.16. Under 2. gangs behandling må MTL-utvalget erstattes med bygningsrådet. Videre må det 

under pkt. 3.2. tas inn en bestemmelse knyttet til arealformålet veg (SKV). Vegen er i plankartet vist 

med en bredde på 4,5 meter. Rådmannen foreslår at bestemmelsen får følgende ordlyd: 

 

Veg – SKV 

 

Utforming (§ 12-7 nr. 1) 

Sætrumsmovegen skal legges om over en strekning på ca. 400 meter. Vegen skal utformes i henhold til 

normalene i Statens vegvesens Håndbok N100 - Veg og gateutforming, samt Normaler for 

Landbruksveg klasse 1.  

 

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 Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS er 16 hendelser vurdert å havne i grønne felt, der 

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

deler av planområdet, inkludert der det skal føres opp produksjonslokaler, har moderate til lave verdier. 



Under punktet økt nedbør er konklusjonen at anlegget ikke vil være særlig utsatt for framtidige 

ekstremhendelser grunnet klimaendringer. Anlegget ligger ved Driva som er et nasjonalt laksevassdrag. 

Anlegget vil ikke medføre risiko for rømming av fisk eller spredning av fiskesykdommer til elva. 

Anlegget skal ha egen vannforsyning fra borebrønner. Kartlegging viser at dette ikke vil påvirke det 

kommunale vannverket. Vannledningen fra Tronda vassverk skal legges om. Turstien langs Driva er 

noe lagt om for å ivareta hensynet til friluftsliv. Faren for akutt forurensning fra landbruksdrift er 

minimert ved at det er lagt inn klausuleringssoner. Moderat trafikk og 60-sone medfører lite støy og 

støv. Det er beregnet 12 inn/utkjøringer med større kjøretøy pr. uke til anlegget, noe som ikke vil få 

særlig negative konsekvenser. Strømkabler skal graves ned i jorda og vil ikke medføre stråling. Gode 

siktforhold ved avkjøring til Båggåstrondvegen gjør at det er liten fare for ulykker. Grunnvanns-

forsyningen til anlegget og Tronda vassverk gjør at det er tilstrekkelig med slokkevann. Det er god 

adkomst for utrykningskjøretøyer ved at vegnormalenes krav til bredde, kurvatur og svingradius blir 

fulgt. I bestemmelsene til planen er det lagt opp til å sette opp sikringsgjerder ved skråninger/ 

skjæringer.  

 

To hendelser er vurdert å havne i gule felt, der tiltak må vurderes. Dette gjelder flom/flomskred. Den 

nordlige delen av det arealet som er avsatt til bebyggelse ligger i et aktsomhetsområde for jord- og 

flomskred. Dersom denne delen skal bebygges, må det gjennomføres kartlegging som viser at området 

tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK 17). Faren for ulykker ved 

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

byggherreforskriften 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 - 06.11.2018  

 

Behandling 

Arnt Gulaker erklærte seg inhabil i saken. 

 

Vedtak 

Arnt Gulaker ble enstemmig erklært inhabil (6 st.) 

 

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 Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder udatert plankart, Va-plankart datert 03.10.18. og udaterte 

bestemmelser med følgende endringer:  

 

Plankartet dateres 28.09.18. 

 



Bestemmelsene dateres 28.08.18. Dato for oppstartsmøte endres til 28.09.16. Under 2. gangs behandling 

erstattes MTL-utvalget med bygningsrådet. Under pkt. 3.2. tas inn en ny bestemmelse med følgende 

ordlyd: 

 

Veg – SKV 

Utforming (§ 12-7 nr. 1) 

Sætrumsmovegen skal legges om over en strekning på ca. 400 meter. Vegen skal utformes i henhold til 

normalene i Statens vegvesens Håndbok N100 - Veg og gateutforming, samt Normaler for landbruksveg 

klasse 1.   

 

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 Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS på lovbestemt høring, og å legge planforslaget 

ut til offentlig ettersyn. Vedtaket gjelder udatert plankart, Va-plankart datert 03.10.18. og udaterte 

bestemmelser med følgende endringer:  

 

Plankartet dateres 28.09.18. 

 

Bestemmelsene dateres 28.08.18. Dato for oppstartsmøte endres til 28.09.16. Under 2. gangs behandling 

erstattes MTL-utvalget med bygningsrådet. Under pkt. 3.2. tas inn en ny bestemmelse med følgende 

ordlyd: 

 

Veg – SKV 

Utforming (§ 12-7 nr. 1) 

Sætrumsmovegen skal legges om over en strekning på ca. 400 meter. Vegen skal utformes i henhold til 

normalene i Statens vegvesens Håndbok N100 - Veg og gateutforming, samt Normaler for landbruksveg 

klasse 1.   

 

Prinsippene i § 8 – 12 i naturmangfoldloven anses ivaretatt.  

 

 

 


