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1. BAKGRUNN /GENERELT OM PLANBESKRIVELSEN 
Planen er utarbeidet av sivilingeniør Øivind Holten på vegne av hjemmelshaver Saltdalshytta 
AS 
I det følgende er kommentert  de momenter som er kommet frem under planarbeidet pr. 
dato.  
I referatet fra oppstartsmøte den 10.2.17 har vi tatt ut de punktene som er nevnt og som vi 
har sett det som formålstjenlig å kommentere spesielt. Det som ikke er spesifikt nevnt her 
skal likevel være innarbeidet i planmaterialet. 
 

2. DOKUMENTER  
 

       Følgende dokumenter vedlegges: 
 
1. Reguleringsplan  
2. Reguleringsbestemmelser 
3. VA-plan 
4. Referat fra forhåndskonferanse 10.2.17 
5. Kopi av annonsering «Varsel om oppstart» 22.2.17 i begge lokalaviser 
6. Brev til naboer og høringsparter dat 18.2.17. 
7. ROS-analyse 
8. Merknader/innspill  
 
3.           PLANOMRÅDET 

 
      3.1  Plankart og beskrivelse av plan.  

Planområdet er avsatt til byggeformål for fritidsboliger i samsvar med gjeldende 
kommuneplan. Det er ingen bebyggelse i planområdet i dag. 
 
Planområdet er på 23,4 da fordelt slik på de enkelte planformål: 

 
Turdrag                                                                   0,5  da 
Vegareal                                                                 2,7  « 
Annen veigrunn -tekniske anlegg                       0,1 « 
Friområde                                                               8,0 »                                           
Fritidsbebyggelse                                                11.8  « 
Turveg                                                                      0,3 « 
Sum                                                                      23,4 da 

 
Området ligger mellom ca kote 612 og 640. 
 
Planen legger opp til 40 nye hytter på selveiertomter. 

 
Området ligger nært inn til heisanlegget i Stølen og ansees å ville styrke grunnlaget for 
aktiviteter knyttet til denne. 
 
Området er gitt en høy utnyttelse BYA på 42%. Kommuneplanen angir minimum 40%, senere 
justert til minimum 35% (Kommunestyret, sak 17/33, 1.2.17). Det er beholdt 40% i 
reguleringsbestemmelsene. 



Planløsningen innebærer at skiløypetraseen skyves opp mot veien. Samtlige hytter har god 
tilgang både til denne og til heisanlegget gjennom grønne korridorer som er innlagt i planen. 
 
Det er lagt til rette for at området øst for planen-som også er utbyggingsområde i hht 
kommuneplanen- kan koble seg til veisystemet som vi her har tegnet, jfr. kommentar til 
dette i referat fra oppstartsmøtet. 

 
      3.2 Topografi/vegetasjon/lokalklima 
               Arealet ligger skrånende mot sør og har grunnlendt bonitet uten særlig vegetasjon. 
 
      3.3  Veisystem  

Veiene bygges med god standard, kjørebanebredde hhv 4,5 og 5,0 inkl. skulder. Stigning vil 
maksimalt være 10%, og for det meste mye lavere enn dette.  

 
      3.4  Vann- og avløp 
               Avløpsplan følger vedlagt. Den forutsetter tilkobling til det kommunale VA-anlegget nede  
               ved veikrysset Gamle kongevei/Gardåvegen. 
                
              Eksisterende eiendom nede ved krysset vil få tilbud om å koble seg på anlegget, som  
              erstatning for sine septiktanker. 
    
     3.5 Eierforhold 

Området har eiendomsbetegnelsen gnr  296, bnr 39 og eies av Saltdalshytta Utvikling AS.  
 
    3.6 Kulturminner 
               Det er så langt ikke registrert innslag av kulturminner i området, heller ikke i kartbasen  
               www.kulturminnesok.no 
 
    3.7 ROS-analyse 
               Skjema for ROS-analyse er utfylt og følger vedlagt. Analysen viser ingen spesielt kritiske  
               forhold. 
 
    3.8 Naturmangfoldet 
              Det er ikke funnet treff i kartbase «Naturbase».  
              Det er et  bekkedrag  i området som i sin som ikke berøres av bebyggelse.  
 
     3.9 Tur- og friluftsliv 
            Det er enkel tilgang til gangveier, turstier, skiløype og heisanlegg. 
 
     3.10 Dyre- og fugleliv 
              Ingen spesielle forhold knyttet til dette er registrert. 
 
 
    3.11 Naturmangfoldloven 
            Naturmangfoldet i området er vurdert i hht Naturmangfoldsloven §§ 8-12, bl.a ved flere              
            befaringer.  
            Det er ingen spesielle topografiske forhold som krever særlige hensyn i området. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sjekkliste: 
       
§§ Naturmangfoldloven       Ja Nei 
§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET         
Sjekket ut:         
Arter (www.artsbanken.no)    X   
Verna Vassdrag (www.nve.no, vann og vassdrag)  X   
Verneområder (www.naturbase.no)   X   
Viktige kulturlandskapsområder (wwww.naturbase.no)  X  
Naturtyper (www,.natirbase.no)   X    
Miljøregisteringer i skog - MIS (www.skogoglandskap.no) X   
Kulturminner (www.askeladden.ra.no, www. kulturminnesok.no) X   
Er kunnskapen vurdert som god nok? Hvis NEI, bruk §9 "FØRE 
VAR" X   
§9 FØRE VAR             
Fare for irreversibel skade på naturmangfoldet    X 
Fare for alvorlig skade på naturmangfoldet    X 
Viser  "Føre var" behov for handleplikt?       X 
§ 10 SAMLET BELASTNING           
Vil planforslaget i sum føre til for stor belastning på økosystemet?   X 
§ 11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSE       
Tiltakshaver dekker kostnader for å unngå miljøforringelse X   
§ 12 MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODER     
Er byggemetoden, byggteknikken, driftsmetoden miljøforsvarlig? X   
Alternative driftsmetoder eller teknikker for plangjennomføring?   X 
Bør det stilles krav om alternative driftsmetoder eller teknikker   X 

 
 

4. BEHANDLING 
 

             4.1  Oppstartsmøte 
         Det ble som nevnt avholdt oppstartsmøte 10.2.17 og referat fra møtet følger vedlagt denne  
        planbeskrivelsen. Møtet avklarte rammer for videre planarbeid.  Møtet ga nyttig  
        informasjon. De merknader som fremkom er integrert i og kommentert gjennom  
        det planmaterialet som er utarbeidet, inkludert denne planbeskrivelsen. 

 
              4.2  Planoppstart/nabovarsling 
              Det ble avertert planoppstart i lokalavisene den 22.2. og 23.2.17 og samtlige høringsparter –             
              private hjemmelshavere og offentlige organ- ble tilskrevet direkte med orientering om  
              planarbeidet ved brev av 18.2.17 og kart over området ble vedlagt. Høringspartene er  
              bestemt etter opplysninger fra kommunen. I alt 14 enkeltpersoner/offentlige organ ble  
              varslet: 
 
Oddmund Sverre Gorset, Gardåvegen 1, 7340 Oppdal 
Ole Gunnar Sveen, Magasinveien 13, 7028 Trondheim 



Inger Kristin og Dag Hopland Gorseth, Gamle Kongeveg 352, 7340 Oppdal 
Graabræk Oddlaug dødsbo, v/ Janne Bryn, Kongshavn 28, 4812 Kongshavn 
May Britt Aagård, Gamle Kongeveg 408, 7340 Opppdal 
Oppdal Skiheiser AS, Wenaashuset, 6386 Måndalene 
Oppdal kommune, Enhet tekniske tjenester, 7340 Oppdal 
Oppdal E-verk, Kåsvegen 16, 7340 Oppdal 
Fylkesmannen, pb 4710, Sluppen, 7468 Trondheim 
Fylkeskommunen, pb 2350, Sluppen, 7004 Trondheim 
NVE, Vester Rosten 51, 7015 Tiller 
Vegvesenet, pb 2525, 6404 Molde,  
Sametinget, Avjovargaeaidnu 50, 9520 Karasjok 
Trøndelag Brann- og redningstjeneste, Sluppenveien 18, 7037 Trondheim 

 
4.3 Merknader/innspill 
Ved uttalefristens utløp er det innkommet 4 uttalelser/innspill . Disse følger som vedlegg og 
kommenteres nedenfor.  

 
        Merknad: Sametinget, 2.3.17 
       Ingen spesielle merknader på nåværende tidspunkt, men ber om at det generelle           
       aktsomhetsansvaret tas inn i reguleringsbestemmelsene. 
        Dette er inntatt i forslag til reguleringsbestemmelser. 

 
         Merknad: NVE, 2.3.17 
         Peker på behovet for avklaring av skred- og flomfare.  
         Vi viser her til egen rapport fra Rambøll AS dat 30.5.17, som konkluderer med at det ikke  
         foreligger farepotensiale. 
          
         Merknad: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 22.3.17 
        Planområdet bes utnyttet minimum 40%.  
        Planen oppfyller dette ved at utnyttlsen er på 42%  BYA 

 
          Hensyn til evt. beiteinteresser, kulturlandskap og miljøverdier henstilles om å ivaretas. 
          Når det gjelder beite anser vi at det er så tett bebygd her at det ikke er aktuelt med beite  
          mellom hyttene eller innenfor planområdet i det hele tatt.  

 
          Merknad som går ivaretakelse av områdets kvaliteter knytte til friluftsformål tiltres fullt ut, jfr.  
          også kommentar foran. 
 
          Det påpekes at ROS-analyse skal vedlegges.  
          Dette er ivaretatt. Analysen viser her ingen kritiske forhold. 
 
           Fylkesmannen påpeker behovet for støyvudering. Dette er utfør, jfr. rapport fra konsulent Ikon  
           Arkitekt og Ingeniør AS. Vi ligger innenfor kravene.  

 
          Merknad: Statens vegvesen 31.3.17 
          De påpeker at om byggegrensen skal fravike det generelle kravet på 50 m fra fylkesveien skal  
          dette vises i plankartet. 
          Dette er utført. Det legges til at en byggegrense på 50 meter gjennomført uten avvik ville berørt  
          og fjernet så mange tomter at intensjonen med høy utnyttelse i området ville vært umulig å  
          oppnå. 
          Trafikale forhold og adkomstforhold til feltet skulle være så avklart i plankartet at nærmere  
          redegjørelse for dette skulle være unødvendig 



 


